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അവതാരിക 

മലങ്കര മാത്തോമ്മാ സഭയില് ഒരു നൂററാങണ്ടിനു മുമ്പു അബ്രഹാം 

മല്ലാ൯ ആദിയായുള്ള. പുണ്യചരിതന്മാ യോജിച്ചു ആരംഭിച്ച നവീകരണ 

ത്തിന്െറ ഒരു മുഖ്യ ആശയം. ആരാധന ഭേശഭാഷയായ മലയാഭത്തില് 

ആയിരിക്ണമെന്നുമ്തായി രുന്നു. എങ്കിലും ആരാധനക്രമങ്ങറഠ എല്ലാവ 

ക്ഷം സൂലഭമാകത്തകുവണ്ല്ം അച്ചടിച്ചു പ്രസിഭ്ധികരിക്കു ന്നതിനു പല കാര 

ണവശാല് സാധിക്കയുണ്ടായില്ല. പരേതനായ വികാരി ജനറാഠ്ം 

കോവ്്ൂ൯ അ തോമ്മാ കത്തനാര അവരകള്ൃടെ കുരബ്ബാന തഴ്ണായും 

1] 067-ത അവതരിപ്പിച്ച ഞായറാഴ്ച കാലത്തെ നമസ്താരക്രമവും ഒഴിച്ചു 
മററ ക്രമങ്ങഠര ഒന്നുംതന്നെ മലയാഭൃത്തിത പ്രസിഭ്ധപ്പെടുത്താന് അടുത്ത 
പില്ല്ാലത്തും കഴിഞ്ഞില്ല. ശ്രമസാഭ്ധ്യമായ ആ കൃതൃം മഹഛരിതനായ 
കാലംചെയു തീത്തുസ് ദ്വിതിയന് മാത്തോമ്മാ മെത്രാഃപ്പോലിത്താ ആണ്ട് 
നിധഹിച്ചതു്. ആ വന്മ തിരുമേനി, സുറിയാനി ഭാഷാവിഭഗ് ദ്ധന്മാ 
രായ ചില വൈദിക മ്രേഷ്ടുന്മാരുടെ സഹായത്തോടുക്രടി, സാധാരണയാ 
യി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സഭാശുശ്രുഷക്രമങ്ങറ മിക്കതും ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തി 
മലയാളത്തില് പ്രസിഭ്ധികരിക്കുന്നതിഷ അക്ഷിണപരിശ്രമം ചെയ്തൂ സാ 
ധിച്ചതു., സഭാജനങ്ങറക്കും, വിശി ഷൃ, പട്ടക്കാക്കം ഒരു അമൂല്യ സഹായ 
മായിട്ടാണിരുന്നിട്ടുക്കതുള് . ഭരവയുടെ പ്രതികഠ എല്ലാം വിറവൃതിന്നപോ 

യിട്ടു കൊല്ലം രണ്ടുമൂന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആവശ്ൃദ്കാര വദ്ധിക്യും 
മുട്ടിപ്പായ അപേക്ഷകറ്ം വന്നുകൊണ്ടിരികയും ചെയ്യുന്നതിനാല്. എപ്പി 
സ്റ്റോപ്പുത സംഡ്ഖത്തിനെറ ദആആഞ്ഞേപ്പകാരം ഈ പുസ്ധകം ഈ രൂപത്തില് 

ഇപ്പോ പ്രസിഭ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് . 

വെപ്വേറായി അച്ചടിച്ചിരുന്ന ഓ ക്രമങ്ങര ഒന്നു ചേത്തു ഒരു 
പുസ്മകമായി ഫ്രസിക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതു ഏവക്ം സെൌകയ്യപ്രലമായിരിക്കുമെ 
ന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന്െറ ഓരോ പ്രതി പട്ടക്കാകും താ 
ല്യ്യരമ്മ സഭാംഗങ്ങമുക്കും ഉ ണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഓരോ പള്ളി 
വകയായി ആവശ്യംപോലെ ഒന്നിലധികം പ്രതിക വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കു 
നതായാതല് പല സന്ദഭങ്ങളിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. 

ങാ ക്രമങ്ങളില് “മാമോദീസാ മാഭ്ിയേക്ഷരി സഖറിയാമല്ലാനും 
മററു ക്രമങ്ങം പരേതനായ ൭ ലദ്രേരില്, യെൌസ്വേപ്പു മല്ലാനും വിവത്ത 
നം ചെയ്യിട്ടുമ്ളതാണ്ു് . ഇവരെ ക്രടാതെ ബ. കച്ചുകുഴിയിൽ ബഹനാന് 
കശ്ലീശ്ശാ, അയിരൂര സി. പി. പിലിപ്പോസ് കശ്ശീശ്ശാ മുതലായ പല 
വൈടികന്മാരുടടെയും മലയാ ഭാഷാഭിജ്ഞന്മാരായ ചില അത്മായ സുഹ്ൃ 
തകുളുടെയും സഹായസഫകരണങ്ങമ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പതിപ്പിന്െറ 
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അച്ചടി മുതലായ കായ്യുങ്ങളില് ദിവൃശ്രി ഒ.ചദ്രശേരില് ജെ. ജോസേഫ് 
കശ്ലിഗ്ഥാ ബഭ്ധശുഭ്ധനായിരുന്നിട്ടുണ്ട് . ൭ മഹാശയന്മാരോടുള്കു കൃത 
ജ്ഞത ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊൂളു.! 1. 

ഓരോ ക്രമത്തിലും ഫടിപ്പിച്ചിട്ടു്മ ഗീതങ്ങക്കു പുറമെ വിശേഷാ 
വസരങ്ങമില് മുപയോജ്യമായ കുറെ പാട്ടുകദ് ഒടുവിലായി ചേത്തിട്ടുള്ള 
തു സഹായകരമായിരിക്കുമെന്നു വിശ്വഡ്_ക്കുന്നു. 

ആവശ്ൃത്തിന്െറ തിടുക്കം നിമിത്തം ഈ ക്രമത്ഭറ് ഒന്നും തന്നെ 
പൃന$ പരിശോധന കഴിച്ചു അത്യാവശുപ്പെട്ട ഭേഭഗതിക വരുത്തുന്ന 
തിനു ൭.ലലമിക്കാതെ, ആ കായ്യം അടുത്ത പതിപ്പിത വേണ്ടിവന്നാല് നി 
വൃഹിച്ചുകൊര്മാമെന്നു പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ടു നഷുടെ സഭയിലെ പൊതു 
മ പയോഗത്തിനായി ഈ പുസ്കം സമപ്പി ച്ചുകൊളളന്നു. 

തിരുവല്ലാ. വികാരി ജനറാര വി. പി. മാമ്മ൯ കൃള്ടിശാം 

047, ഓഗസ്റ്റ് ലു പ്രസിഡണ്ട്. 

പ്രസിദ്ധികരണസമിതി. 

അരുക്രമണിക 
പുറം. 

വി. മാമോദിസായുടെ ശുശ്രൂഷക്രമം 3 

വി. വിവാഹത്തിന്െറ ടി 3] 

പ്രസവസ്സോത്രത്തിന്െറ ടി 8 1 

രോഗി കമകക്കുവേണ്ടി!യുമ. (ഒന്നാം ഭാഗം) ടി 95 

ടി (രണ്ടാം ഭാഗം) ടി 119 

ഭവനവാഴ്ചിനെറ ടര 149 

ശവസംസ്കാരം (ഒന്നാം ഭാഗം) ട്രി 105 

ടി (രണ്ടാം ഭാഗം) ടി 169 

ടി പൈതങ്ങളുടെ ട്ടി 241 

ഗീതമത്ഭാ 947 



മലങ്കര മാത്തോമ്മാ 

സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ 

ശൃശ്രുഷ്്ര മഠ 

ചച്ച ഗിച്ച് ച്ച് 

പട്ടക്കാരന് 

പീതാപിനും പുത്രനും പരശരധാ വൃഹായിക്കും സൂര്. 

ജനം 

ത്തദിമുതത എന്നെന്നേക്കും തന്നെ. ത്തൃമ്മിന. 

പട്ടക്കാരന്. ആകാശവും ഭൂമിയും തന്െറ മഹത്വം 

കൊണ്ടു നിറത്തിീരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പു 

രാസ പരിശു ഡ൯---പരിശു ധന൯--പരിശു ഡ൯-- 

ഉന്നതങ്ങളില് സതി. 

ജനം. . കത്താവിനെറ തില്നാമത്തിത വന്നവരും 

പര് സുറ പാഴ്ച,പ്പെട്ടവനാകുന്നു - ഉന്ന ' 

ചം “ ദൈവമേ, നി പര്ശൂഖ്ധനാകുന്നു. 

ജൂ, ബലവാനേ. നി പരിശു ഡനാകുന്നു. 

പ. മരനെമില്ലാത്തവനേ, നി പരിശ്രഖധധനാകുന്നു. 

ജം ഞങദംക്കുവേഴണ്ടി ജട ക്രൃശിക്കപ്പെട്ട മശിഹാ 
തപ്ചുരാനേ, ഞങ്ങളോടു കരുണെ ചെയ്യേനെമേ. 

% ഇവ്രകാരം ഒന്നു (പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. 
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പ. തെങ്ങമുടെ കത്താവേ--ഞങ്ദളോട്ട കരുണ 
ചെയ്യേണെമേ. - 

ജ. തെങ്ങദുടെ കത്താവേ--കൃപതോന്നി, ഞെങദ 
ളോട്ട കല്നെ ച്ചെയ്യേനെമേ. 

പ. തെദേമടെ കത്താവേ, തെങ്ങളുടെ നമസ്ത്ാരവും 
ശുശ്രക്ഷയും കൈക്കൊണ്ട്, തെങദക്ലോട്ട കരുനെ ചെ 
യ്യേണമേ. 

ജം ദൈവമേ, നിനക്കു സൃതി. 

പ. സ്രഷ്കാവേ, നിനക്കു സൃതി. 

ജു. പാപികളായ അടിയാരോട്ട കൃുപചെയ്യുന്ന മ് 
ശിഹാ രാഭാവേ, നിനക്കു സൃതി. ബാറെക്കമാര. 

കത്താവിനെറ പ്രാത്ഥന 

പട്ടകാര൯, സ്വഗ്രസ്ഥനായ തെങ്ങളുടെ പിതാവേ-- 

ജനം. നിനെറ നാമം പരിശു ഡമാക്കപ്പെടേണമേ_ 

നിന്െറ രാജ്ഭും വരേനെമേ--നിനെറ ഇക്മം ഡ്വഗ്ശുത്തി 

ലെപ്പോലെ ഭൂമിയിലും ആകേനെമേ-തെങ്ങംക്ക്' ത്ത 

വശ്യമുഉ തആആഹാരം ഇന്നു തെങദധംക്ക തരേണമേ.ഞെ 

ങ്ങളുടെ കടക്കാരോട്ട ഞെങ്ങാം ക്ഷ്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുപോ 

ലെ-തെങ്ദഭൂടെ കടങ്ങളും ദോക്ഷങ്ങകും ഞങ്ങല്ലോട്ടം 

ക്ഷമിക്കേനേമേ_ഞെങദടെ പരിക്ഷയിലേക്കു പ്രപേശീ 

പ്പിക്കാതെ--ഞെങ്ങളെ മുഷ്൭നിതനിന്നു രക്ഷ്മിച്ചുകൊള്ളേ 

നെമ_എന്തുകൊണ്ടെന്നാത രാജ്യവും ശക്തിയും മഹ 
ച് 

ത്വവും-എന്നേക്കും ന) നക്ക. താകുന്൯ു---ത്തൃമ്മിന. 
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വിശുദ്ധമാമോദിസാ ശുശ്മഷക്രമം 
മാമോദീസാകഴിവാനുള്ള ഓരോ ആണപൈതലിറ ഒരു ജ്ഞാറപിതാ 

യും (മദ്ധ്യസ്ഥ൯, തലതൊടുന്നവ൯) ഓരോ വെണ പൈതചിനു ഒരു ജ്ഞാ 
നമാതാവും (തലതൊടുന്നവശ) മാതാപിതാക്കന്മാരെ ക്രടാതെ മഴണ്ടൊയിരി 
കണം 

വട്ടുക്കാര൯ 

പിതാവിന്നും, പൃത്രന്നും, വരിശു ഖറൃഹായിക്കും 
സൂത്രി. 

ജു൬൦, 

ബ്ചഹിനതരതം പാപികളൃമായ തെങ്ങ ടെമേത അനു 
ഗ്രഹങ്ങദും കരുനെയും എന്നെന്നേക്കും രണ്ടുലോകടെ 
ഉലും ചിന്തപ്പെടുമാറാകേനെമേ. തആക്മിസ. 



പ്രാരംഭപ്പയാതഥന 
പട്ടക്കാരന്. ൭ ഭെവമായ കത്താവേ, നിനെറ പിശരഖാ 

പലരിഹന്മാരെ നി ഭരമേല്പിച്ച മാമോദിസായാകുന്ന ഈ 
ആത്മിയ ശ്രശ്രക്ഷയ്ലു; ച, ഞങ്ങളെ നി യോഗ്യതയുളള വ 
രാക്കേനെമേ. കത്താവേ, പാപികളായ തെങ്ങമുടെ 

മഡ്ധൃയസ്ഥതമൃലം ടഇപ്പോം മാമോദിസായിക്കു അടുത്ത 
വന്നിരിക്കുന്ന (ഭവകം) രക്ഷ നതകപ്പെടുകയും, ഞെങ്ങര്ം 
എല്ലാവരും അനുഗ്ര ഹങ്ങദൂം കരുണ്നയും പ്രാപിക്കയും 
ച്ചെയ്യുമാറാകേണമേ. ൮൧൮൭൭1 

ജനം. (ആമ്മി൯ന. 

കറിവ: ൨൦൧൧ 

ട്ര ാവഥ ൮൧ 

ത 9 ടു ഴു ് തസ ടി എം. പം, ച 
നംം ഴ്മ ൩ [0 
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പകാ ധീാഠ ൧൭] .മാ.൭൦. ധ5൮ 

പ് മ, ടു ഴു ഴു 0. ന്ന് ഗ ി 

. ൫ . ചാഠ൨മാര് ൧ഥ൧.ച്ഠ ൧൨൧. ൪ 12൧൨൧ 
റ ൫. ' ഴു ക ഴും 0 ഥം ളം കം 

$ 1ച്ഫാ ൩2൧5൨ ശ്ച്യാ ടം പ്രച 12.ഥഠം 0൩ 

[, ക, 0 0, ഥ ളം തു 

1൧൨൧. 4 11൧ ൭ ധഗ്ൃഥാറ 12.൧വയാ ര ന 
 ] ന 2) ്്ശ് ി റ. 

൧ കൂ കിം ചാട 12-ടാ 151] 
ത് ടു ഥമ ഴു ഴു ഴ് 2 

൭ പഥി മട ടട 19 
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മസ്്മൂ൪ വിം 

1 കത്താവു എന്നെ മേയിക്കും-എനിക്കു യാതൊന്നി 

നും മുട്ടുണ്ടൊകയില്ലു. 

ഉ അപ൯ എന്നെ പുഷ്മിയുളള. മേച്ചീത സ്ഥലങദ 

കില് കീിടത്തം-- ശാന്തതയുളള വെദആങ്ങമുടെ അ 

രികിലേക്കു അവ൯ എന്നെ കൊണ്ടെ പോകും. 

3 അപന൯ എനെറ ത്ആത്മാവിനെ തിരിപ്പിച്ച് --തിരു 
നാമം നിമിത്തം എന്നെ നിതിപാതകളിത നടത്തി. 

4 ഞാന൯ മരനെനിഴലി൯താഴ് വരയില് കൂടി നടന്നാ 
ലും നി എന്നോട്ടകുടെ ഉമആതകൊണ്ടു ഞൊന്൯ ഒരു . 

അനത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല---നിനെറ വടിയും നി 
സെറ കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. 

5 എസെറ ശത്തൂക്കാം കാസ, നി എസെറ മുമ്പില് 
മേശഒരുക്കി-- എന്െറ തലയെ നി എണ്ണകൊണ്ട് 
അഭിഷേകം ചെയ്യു---എനെറ പാനപാത്രവും നി 
റത്തുകവിയുന്നു. 

6 നിദെഠറ കുപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും എനെറ ആയു 

ദ്്ലാലംമുഴുവനും എന്നെ പിന്തൂടരും---ഞൊ൯ ക 
ത്താവിസെറ ആലയത്തില് ദിഘകാലം വസിക്കയും 
ചെയ്യും---ദൈവമേ. സ്ൃൃതി നിനക്കു യോഗ്യമാകു 
ന൯ൂ-ബാറെക്മാര്. 

പട്ടകാര൯. വിതാവിന്നും പുത്രന്നും........ 

ജനം. തആദിമുതത എന്നന്നേക്കും... 

എ ബാ. 

പടകകാര൯. കത്താവേ, വിശ്വാസികളായ ഞെങര്ംക്കു 
കൃപയുടെ മുക്ര കാവലായിരിക്കേനമേ. കട്ടി ക്കാലുക 
ക്ലിന്മേലും കുവമ്പടിമേല്യം തഭ്ധിക്കപ്പെട്ട രക്തത്താരു സം 
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ഹാരകനീല് നീന്നു എബ്രായക്കാര് രക്ഷ്മപെട്ടപ്രകാരം 
തന്നേ, ടഭിവപ്രരഭവും ദൈവികവുമായ സ്മാനത്തിനെറ 
കൃപയാല് അതില് ശരനെംവയ്കു,ന൩ ഞെദൈര്ംക്കു രക്ഷ 
യുണ്ടാകയും, ഒഴിഞ്ഞുപോകാത്ത ആ പ്രുകാശത്താത 
പിശ്ര വ൭ത്രിത്വത്തെ ഞെങ്ങോം കാരെകയും ച്ചെയ്യുമാറാ 
കേനെമേ. ഫാശാ...... 

ളജൂനം. ത്തക്മി൯. 

പ്രാത്ഥന 

പടകാരം. സ്വഗ്ിയസൈന്യങദഭടെ ദൈവമായ ക 
ത്താവേ, തിരുസഭയിത ഉംപ്പെടടന്ന ഈ നീസെറ (ഭാസ 
രെ) നി വാഴ്ടേേ ണെമേ. മരനെകരമായ സകലപ്രവൃത്തിക 
യും തടിച്ചുകൊണ്ടു (ജവ൪) നിനക്കും നീനെറ പി 
താവിന്നും നിസെറ പരിശു ഡാറുഹായ്മു;രം സ്മൃതിയും 
സ്യോത്രവും കരേറവവാ൯ തക്കവണ്ണുംം ഇഹലോകത്തി 
സെറ മായാവസ്ഥയെ അറിയേഴ്ടെതിനു (ഇവരുടെ) ബോ 

ഡത്തിനെറ കണ്ണമുകള്ടെ. നി പ്രുകാശീപ്പിക്കേണമേ. 

ശുശൂഷക൯. സ്ൌമെന൯ കാലോസ് ...... 

ജനം.  കു്യേ ലായിദ്റ്ഡോനു. 

പ്രോമ്യോ൯ 

പട്ടക്കാരന് 

നാമെച്ലാവതരം പ്രാത്മിച്ച് ... നം 4 

ളജുനം 

അുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താവേ......... 

പട്ടക്കാരന് 

സ്തൂതിയും സ്ലോത്രപും തേജസ്സ്സും-- --.:- 

[ന ന 
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തസെഠ മഹത്വമുള ഭിവ്യാലോചനയാത, ത്തൃത്മിീയ 

മായ തനെറ ത്തട്ടി൯കുട്ടത്തിന്നു ങുതാനാത്ഥകമായ മാ 

മോദിസായെ നിയമിച്ചവനായി, നീവ്വചിക്കാവതല്ലാത്ത 

സാക്ഷ്മാതപ്രകാശമായിരിക്കുന്ന മ് ശിഹാതമ്പയരാന്നു, 

തെറ അടിയാരുടെ മാമോദിസായുടെ ശുശ്രക. നപ 

ത്തിക്കപ്പെടന്ന ഈ സമയത്തും, നമ്മുടെ ആയ്യഡ്ഡി 

സെറ എല്ലാദിവസങ്ങളിലും സ്കൃതിയും ബഹുമാനവും വ 

നനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ഹാശാ.......: 

ജനം. ത്ആൃമ്മി൯. 

സ്പെദധാ 

പട്ടക്കാരന്. വ്വാപത്താത ചിതറിപ്പോയ ഞെങ്ങളെ കൃ 

ടിച്ചേക്കയും, തെറ വിശ ഡാകല്പനകളെ ആചരിക്കു 

നതിനു തെങ്ങദ്ദെ ക്ഷണിക്കയും. തെറ തആത്മിയ 

തൊഴുത്തില് തെങ്ങളെ പ്രഃപേശിപ്പിക്കയും, രക്ഷയുടെ 

ഒഴുക്കങ്കലേ ക്കം ജിവസെറ ഉറവിക്കലേക്കും തെങ്ങളെ 

ആകഷ്ടിച്ചകൊണ്ടു, നിങ്ങഠം കുളിച്ചു വെടിപ്പൂടള വരാ 
കുവിന. എന്നും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളില് നിന്നു തിന്മ 

കട്ടെ കഴ്ുകിക്കളവി൯ എന്നും, ജിവപ്രുദമായ നിന്െറ 
ശബ്യത്താല് പ്രസംഗിച്ചരുളിച്ചെയ്തരയും ചെയ്യു ഞെ 
ങ്ങടെ മ് ശിഹാതമ്പയരാനേ, (തങ്ങളുടെ) കാവലിന്നായി 

ജിവനെറ മുര പ്രാപിപ്പാ൯ അടുത്തവന്നിരിക്കുന്ന ഈ 
നിനെറ (ഭാസരെ) നി വാഴ്ഴ്ചേ, നെമേ. നീസെറ തൊഴ്ചത്തി 

ത (ഇവരെ) പ്രവേശിപ്പ്റിക്കേനെമേ. നിനെറ തആആട്ടകളടെ 

കുട്ടത്തില് (വരെ) എളഴ്ല്റിക്കൊള്ദേള ണമേ. നിനെറ മുഖ 
പ്രകാശം (ജവരില്) പ്രുശോഭിക്കു മാറാകേനെമേ. വിണ്ടും 
ജു നനത്തിനു (വരെ) യോഗ്യതയുളള വരാക്കി, നിസനെറ 
പിതാവിന്നു (ജവരെ) മക്കക്ാക്കിത്തിക്കേനേമേ. പഴയ 
മനുക്ഷ്യനെ (വരില്) നിനു ഉരിത്തുകളഞ്ഞു , നാശമി 
ല്യാത്ത പുതിയമനുക്ഷ്യനെ (വര) ഡരിക്കുമാറാകേണ 
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൭34. (ഇവരെ) നല്ല വളച്ചും പൂ്നിലയുമുദ്ളവ 
രാക്കിതിക്കേനെമേ. ആശ്വാസവും സമാധാനവു 
മുള്ള. ടടിവിതത്താത നല്ലഅവസാനത്തിന്നും ക്രിസ്വിയ 
പൂണ്ണുതയ്മു,ം (ജവ൪) യോഗ്യതയുളള വരായിതിരുകയും ചെ 
യ്കുമാറാകേണമേ. ഞങ്ദര്ം (ഇവരും) നിനക്കും നിന്െറ 
പിതാവീന്നും നിന്െറ പരിശു ലാവൃഹാഷ്ലം: സൃതിയും 
സ്ഷ്യോത്രവും കരേറരം. ഹാശാ.. 

ജനം. ആക്മി൯. 

ം 2ചഠട 
ക ൮൧൭] പട്ഫാ ക 

കിട ഠീ? [ലി ടം [ക് ഥാ പാ 

ഞങളുടെ കത്താവേ, മാമോദിസാഷ്കു,, അടുത്ത വ 
ന്നിരിക്കുന്ന (ജവരെ) നിസെറ ഡ്റ്റിബായാല് കാത്തൃകൊ 
ളേളനെമേ. 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ--- മാമോദിസായ്ക്രായിഹ-- 

വന്നോരി (ഭാസരെ) നി--കാത്തുകൊമു നിന് സ്പീബായാല്. 

ഉ ഴു ഴു ക 0 കസ ഴു 8 കി ഴു ക 0 ഴു 

1൧ ൭൭ 1ഠന 1 . 12൧ഠ൨ഥടഥ 1൦4. 
റക നു്) ഴു 2 ച്ി ഥക 

1_ചാഠറ 121 ഠഠ൦ഠ . 15] ൧൧ 1.൧൭ 1൨൦ 

കയാ 
ഞാ൯ന വെള്ളം കൊണ്ടെ മാമോദിസാ മുക്കുന്നു. എ 

സെറ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ, വിശു ഡധറൃഹാകൊണ്ടുെ 
മാമോദിസാ മുക്കു മെന്നു നൂറിയായുടെ പുത്രന് പ്രസം 

ഗിച്ചിരുഗ്നു. 
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വെദഭ്മത്താല് എന് സ്റ്റാപനം--- വരുവോനെറതു റൃഹായാത 

എന്നല്ലോ സ്കറിയാസുത൯---ആ ഒരവോടു ചൊല്ലി. 

[ക ചം . . 15൩ ൧൭ സ ഫേ 5൧ 

ഫി; 1ഠ൦ 1൧ ം 1൧ ഥാ 1൧൧൧ 1] [8], 

ടം സ്പഥ 

സ്ത്റ്യായുടെ പുത്രനായ യൂഹന്നാ൯ നദിതിരത്ത വ 
നിന്നു. ഈൌറേമാലാകമാക്കു അദൃശ്യനായിരിക്കുന്ന 
ശക്തിമാനായവന൯ന അവനോട്ട മാമോദിസാ ഏല്ലക്ഛാനാ 
മിട്ടു വന്നു. 

സ്പുറിയാസുത൯ യൂഹന്നാ൯---ആററരികത്തണഞ്ഞു--- 

ടൂതക്ക മറഞ്ഞ ശക്തി---തന് സ്റ്റാനത്തിന്നായ് വന്നു. 

ടം 12: പി. 12 സ 
ം പ. പനാ 1_൧റാ ൧ 1) 121൦ 

ചം 

രയം (രു. 

നക്മുടെ കത്താവുയ മാമോദിസായിക്കായും., യൂഹന്നാ 
൯ സാക്ഷ്യൃത്തിന്നായും വന്നു. ഇവ൯ എന്െറ പ്രി 
യപുത്രനെന്നു ഉന്നതത്തില്നിന്നു ഫിതാവു' പിളിച്ചു 
പറകയും ചെയ്യു. 

കത്ത൯ സ്ത്റാനത്തിന്നായും---യൂഫന്നാ൯ സാക്ഷ്ൃത്തിന്നും--- 

ഇവനെ൯ വത്സലസുതന്-- എന്നു താതനും ചൊല്ലി. 
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പ്രാത്ഥന 

പട്ടകാര൯. കത്താവേ, പിശ്ര ദ്ധ മാമോദിസായിക്കു ഒരു 
ഒദിവന്നിരിക്കുന്ന ഈ നിനെറ (ടാസക്ക) വേണ്ടി നി 
നെറ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്തേട്ട ഞങ്ങം പ്രാ 
ത്ഥിക്കു ന്നു. (ജപ൪) നിന്നാല് നിത്ൃജിപന്നായി മര 
യിടപ്പെട്ടകയും, നി്സെറ ഭവനാവകാശികള്്ായി തിരു 
കയും, നിനെറ വിശുദ്ധ കല്പനകളോോട്ട യോജിച്ചിരീക്ക 
യും, നിനക്കും നിനെറ പിതാവിന്നും പരശ്ര ഡരൃുഹാ 
യ്കപ്രം സൂതിയും സ്ോത്രവും (ജവര) കരേററുകയും ചെ 
യ്യുമാറാകേണെമേ. ഹാശാ. 

ജനം. (ആതൃമ്മിന. 

സ്ൂമാറാ 

ശുശ്യുഷക൯. കുത്താവേ, മാ൯ നിര്പ്പഴകംക്കായി നീ 
ലവിളിക്കന്നതപോലെ തന്നേ, എന്െറ ആത്മാവ്” 
നിന്നെക്കുറിച്ചു വാത്ചെരിക്കുന്നു -ഹാലേടുയ്യാ. 

ഭ്₹് ഇവിടെ ശുശ്രൃുക്ഷക൯ ചേഖനം വായിക്കുന്നു. 

ശുശ്രുഷകന്. പൌലൊസ് രരീഹാ റോമാക്കാക്കു എഴുതിയ 

ലേഖനത്തിത നീന്നും. 

ജനം. ശ്രീഹന്മാതടെ ൭ ടയവന്നു സുതി-- കത്താവേ. നി 

നെറ വചനങ്ങളെ. തിരിച്ചറിയുന്നതീനു ഞങ്ങാംക്കു കൃപ. 

നല്ല്യേണ മേ. 

ശുശ്രൂഷ കന് 

റോമ, ൭. ൨൦-൬൦ -൮ം 

എനാല് എനെറ സഹോദരന്മാരേ, പാപം വദ്ധി 

പ്യാനായിട്ടു സ്യായപ്രുമാനെത്തിനു പ്രുപേശനം ഉണ്ടാ 

യി-_പാപം വഖ്ധിച്ച ഇടത്തു, കൃപയും അധികമായി 
വഡ്ധിച്ച---അത്' മരനെത്താല് പാപം രാടട്യഭാരം ചെ 
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യയതുപോലെ തന്നേ, നമ്മുടെ കത്താവായ യേശ്രമ് ശി 
ഹാ മുലം, നിതൃങ്ടിവങ്കലേക്കു നിതിയാത കൃപയും രാജ്യ 
ഭാരം ചെയ്താനായിട്ടു തന്നേ --തൃകയാത നാം എന്തു 
പറയും?--കൃപ വഡിപ്പാനായി നാം പാപത്തില് മടി 
പിക്ക എന്നോ ?--അതു ഒരുനാഉം അരുതേ--എനൂ 
കൊഴ്ടൈന്നാത, പാപസംബന്ധമായിീ മരിച്ചവരായ 
നാം ഇനിയും അതിത എങ്ങനെ ജിപിക്കും ?--യേശു 
മ് ശിഹായില് മാമോദിസാ കൈക്കൊണ്ടെവരായ നാം 
എല്ലാവരും. അവനെറ മരനെത്തിത പങ്കാളികഭ്ാകാ൯ 

മാമോദിസാ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങര്ം അ 
റിയുന്നില്ലയോ?---എന്തെന്നാത മാമോദിസായാത മര 
നെത്തിലേക്കു അവനോടുകൂടെ നാം കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടീരി 
ക്കുന്നു. യേശ്ൂമ് ശിഹാ തനെറ പിതാവിരെറ മഹത്വ 
ത്താല്. മരിച്ചവരുടെ ഇടയിതനിന്നു ഉ യിത്തെഴ്ുനേററ 
തപോലെ, അങ്ങിനെ നാമും പുതിയ ടടിവനില് നടപ്പാ 
നായീട്ടു തന്നേ--തകയാല് നാം മ് ശിഹായോട്ടകൂടെ 
മരിച്ചു എങ്കില്, മ് ശിഹായോടുകുടെത്തന്നേ ജിപിക്കുമെ 
നനു നാം വ്ശ്വസിക്കയും വേനം. 

ഹാലേലുയ്യാ ൭ ഹാലേലുയ്യാ. 

പ്പെസ്ഹാമ 

ഹാലെലൂയ്യാ--നിനെറ സോപ്പാകൊണ്ടു' എനറെറമേതു ത 
കിക്കേണമേ, ഞാന നിമ്മലനാകും-_ അതിനാല് എന്നെ റീ 
വെളപ്പിക്കേണമേ--- ഉ റച്ച മഞ്ഞിനെക്കാഠം ഞാ൯ വെണ്മയു 
ഒളവനാകും--ഹാലേലുയ്യാ. 

ശുശ്രൂഷകന്. സുഹോദരന്മറരേ, നറം അടക്ക മുത്തോടടം ഭയ. 
ത്തേിടും വണക്കത്തേടും ശ്രദ്ധിച്__ന [ 7 രി ൫ പിപിപി പ ട് വശുഡധ്ധ ഏവ൯ശേലിയോനിലെ-__ദൈവത്തി: 
൯ ജിവരുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേദംക്കനെം. 
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*! ഇവിടെ പടടക്കാര൯ ഏവ൯ഗേലിയോ൯ പായിക്കുന്ന. 

പട്ടക്കാര൯ം നിങ്ങര്ംക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനമുന്ടൊയി 
രിക്കട്ടെ. 

ജനം. ദൈപമായ കത്താവു, നിന്െറ ആത്മാപോടുങ്കടെ- 
ഞങ്ങളെയും യാഗൃയതയുളള പരാക്കട്ടെം 

പട്ടക്കാര൯. ലോകത്തിനു ജിവനും രക്ഷ്ഷയും അറിയി 
ച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ലുക്കോസ്, യൂഹന്നാ൯ ഏവ൯ 
ഗേലിന്ധന്മാ൪ എഴ്ചതിയ ടഭിവ൯ നല്ലയന്ന പ്രുസംഗ 
മായ നമ്മുടെ കത്താവേശൂമ'ശിഹായുടെ വിശൂദ്ധ ഏ 
വ൯ഗേലിയോന്ന. 

ജനം. വന്നപനും പരുപാനിരിക്കുന്നപനുമായവഷ പാഴ്ട 
പ്പെട്ടപനാകുന്നു-- നമ്മുടെ രക്ഷാഷ്ക്രായി തന്നെ അയച്ച പിതാ 
വിനു സൂതി-- തന്െറ അനുഗ്രഹങ്ങം നാമെല്ലാവരുടെയും 
മേരു എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

പട്ടക്കാരന്. വിശുൂഡ കനൃകമറിയാമ്മില്നിന്നു ജഡം 
എട്ടത്ത ദൈവമായി, ജിവനെറ വചനമായ നമ്മുടെ 
കത്താവും, ദൈവവും, രക്ഷ്മിതാവും ആയിരിക്കുന്ന യേ 
ശുമ് ശിഹായുടെ നടപടിയുടെ കാലത്ത ഇപ്രകാരം 
സംഭവിച്ചു. 

ജനം. അപ്രകാരം ഞങ്ങര്ം വിശചസിച്ചു കൊണ്ടാടുന്നു. 

പട്ടക്കാരന് 

ലൂക്കൊസ് . ൩. ൧൫, ൭൬. 

എന്നാല് ജനം യൂഹന്നാനെക്കുറിച്ചു, ഇവ൯ മ്ശി 
ഹാ ആകുന്നുവോ എന്നു നിരൂപിച്ചു, എല്ലാവരും അവ 

രുടെ ഹൃദയത്തില് പിചാരിച്ച്രുന്നപ്പോ൪ം, യൂഹന്നാ൯ 

ഉത്തരമായിട്ട അവരോട്ട : കണ്ടാലും, ഞാൊ൯ നിങ്ങളെ. 

വെമളആംകൊണ്ടു മാമോദിസാ മുക്കുന്നു--എന്നാത എ 

ന്നെക്കാര്ം ബലവാനായിരിക്കുന്നവന്൯ എനെറ പിന്നാ 
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ലെ വരുന്ു൯-അവസെറ ചെരിപ്പകളടടെ വാരകളെ 
അഭഴിപ്പാ൯ ഞാന യോഗ്യനല്ല---അവന നിങ്ങളെ പ 
രീശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടും അഗ്നികൊണ്ടും മാമോദിസാ മു 
ക്കം. 

യൂഫന്നാ൯ ൯൩.. 9, ൬. 

ഞാന൯ സത്യമായിട്ടു സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളലോട്ട പറയു 
ന൯--ഒരുത്ത൯ വെദ്ളേത്തിത നിന്നും തആത്മാവിതനീ 
നും ജനിക്കുന്നില്ല എങ്കിത, അവനു ദൈവരാജ്ൃത്തി 
ലേക്കു പ്രുപേശിപ്പാ൯ കഴികയില്ല---ജഡത്തില് നീ 
ന്നു ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്ര്, ജഡ്ധമാകുന്നു-- തആആത്മാവി 
ല് നിന്നു ജനിച്ചിരിക്കുന്നത തആത്മാവുമാകുന്നു. 

നിങദംക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജു നംം നിനെറ തആത്മാവാട്ട ക്രുടെയ്യും ൭ ണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ഭം അതിന്െറ ശേഷം വട്ടക്കാര൯ സ്റാനാത്ഥികമുടെ നെററിമേതല് പെരു 

വിരല് കൊണ്ടു തൈലംകൂടാതെ (കുശടയാലം വരഷ്യചൊല്ലന്നു, 

ചിതാവിനെറയും ദ പൃത്രനെറയ്യും ച്ച് ല്] 
വനും വിശുദ്ധിയുമുളള റൃഹായുട്ടെയും 34 നാ 
മത്തില് (ഭാഭ) മ(8യിടപ്പെ[ടുന്നു. 

ജു നംം ത്ആഷിസ൯. 

പ്രാത്ഥന 
പട്ടക്കാര൯. ദെവമായ കത്താവേ, നിന്രെറ തിരുനാ 

മത്തിത ഞങദം മുദ്രകുത്തി യിരിക്കുന്ന നീരെറ മനച്ചീ 
ലും കൈവേലയുമായ (ജപരില്) നിന്നു മ്രേകൂ്ണാത്മാ 
വിസെറ സകല മുഷ്കവ്യാപാരങ്ങളെയും അകററിക്കള_ 
യേനേമേ. 34 മത്സരക്കാരനും ക്രോഹിയുമായിരിക്കുന്ന 
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അവനെ നി ശാസിച്ച്, പഞ്ചനയുടെ തആത്മാവിരു നി 
ന്നു ഈ നീന്റെറ (ദാസരെ) നി ശുഡികരിക്കേനെമേ മ്ല4 
(ഇവ൪) പിശാചുക്കമടെ വാസഗ്ഥലമല്ല. എന്നാലോ 

ദൈവത്തിനെറ മന്ദിരം തന്നേ ആയിരിക്കുമാറാകേ 
നെമേ. റല 

ജു ൬൦ ത്തക്മി൯. 

ഭര അതിന്മെറ ശേക്ഷം സ്ത്റാനാത്ഥിയോ പൈതമലെങ്കില് മഭ്ധ്യസ്ഥനോം ത 
൭൯൨ എടത്തുകൈകൊണ്ടു പവൈതലിനെറ എടത്തുകയ്യേല് പിടിച്ചകൊണ്ടു 
പട്ടകാരരെറ പിന്നാലെ താഴെയുളള ഉപേക്ഷണ വാചകം മുന്നുപ്രാവ 
ശ്യം ഒ.വാല്ലുന്നു. 

മാമോദീസാ മുഴുകുന്ന തൊ൯--സാത്താനെയും-- ആ 
വസെറ സകല ഭൂതന്മാരെയും -- അവന്റെറ സകല 
സൈന്യങ്ങളെ യും -- അവസെറ സകല ആരാധന 
യെയും ---അവസെറ സകല വഞ്ചനയെയും--ഉപേ 
ക്ദ്മീക്ക ന്നു. 

ര അതിന്െറ ശേഷം സ്റ്റാനാത്ഥിയോ, പൈതലെങ്കില് മദ്ധ്യസ്ഥനോ, 
തനെറ വചട്കൈകൊണ്ടു പൈതലിനെറ വലങ്കയ്യയേത പിടിച്ചുകൊണ്ടു പട്ട 
കാരനെറ പിന്നാലെ താഴെയുള്ള സ്വീകരണവാചകം മുന്നു പ്രാവശ്യം 
ചൊല്ലുന്നു. 

മാമോദിസാ മുഴുകുന്ന ഞൊ൯--മ് ശിഹാതയ്ുരാനെ 
നിന്നെയും -- നിബിയന്മാരം ദ്ലഭിഹന്മാരും മുഖാന്തരം 
വിശു യ പിതാക്കന്മാക്കു --- നിന്നാല് ഭരമേല്ലിക്ക 
പ്പെട്ട---മൈവികമായ സകല ഉപദേശങ്ങള്ലെയും 
വിശ്വസിച്ചു കൈക്കൊള്ള നൂ. 

ട്ര അതിനെറശേക്കം പട്ടക്കാരസൌ പിന്നാലെ മുന്നുപ്രാവശ്യം 

ചെൊല്ലേണ്ടത്ു 

സാത്താനെ ഞാ൯ ഉപേക്ഷിക്കു. 

മ'ശീഹായിത ഞൊ൯ വിശ്വസിക്കുന്നു. 
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സാത്താനെ ഞൊന്൯ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. 
മ്ശിഹായില് ഞൊ൯ വിശ്വസിക്കുന്നു. 

സാത്താനെ ഞാന് ഉപേക്ഷിച്ചു 
മ് ശിഹായില് ഞാ൯ പൂണ്ണണമായി പിശ്വസിക്കുന്നു. 

് അതിന്െറ ശേഷം ്ീല്പാവരും കടി വിശ്വാസപ്രമാണം 
ചൊല്ലണം: 

പട്ടക്കാര൯. പിതാവായി, സവ്വശക്തനായി.... 

ജനം. ആകാശത്തിനെറയും ഭൂമിയയടദെയും_കാനെ 
പ്പെട്ടന്നവയും കാനെപ്പെടാത്തവയുമായ---സകലത്തി 
സെറയും സ്തൃഷ്മാവായ -- സത്യയൈക ദൈവത്തില് തെങ്ങ 
ഉം വിശ്വസിക്കുന്നു. 
ദൈവത്തിസെറ ഏക പുത്രനും-_ 
സവ്വലോകങ്ങാംക്കും മു൯സപെ പിതാവിത നിന്നു ജു 

നിച്ചവനും--പ്രുകാശത്തില് നിണുമൂള പ്രകാശവും -- 
സതൃയദൈവത്തില് നിശ സതൃദൈവവും---ജനിച്ച 
വനും സ്തഷ്കിയല്ലാത്തവനും-- തത്വത്തില് ഫിതാഡി 
നോട്ട ഏകത്വമു8 വനും__സകല സ്ൃൃഷ്റിക്കും മുഖാ 
ന്തരമായവനും--മനുഷ്ചയരായ ഞങ്ങദംക്കും തെങ്ങുടെ 
രക്ഷയ്ു,ം വേണ്ടി സ്വശ്ത്തില്നിന്നു റങ്ങി-- പി 
ശുദധ്ധറുഹായാത തവ്ൃരാനെ പ്രസപിച്ച കനൃകമഠി 
യാമ്മിതനിന്നു ജഡം ധരിച്ചു, മനുഷ്യയനായി-_പൊ 
നത്ത്യോസ് പിലാത്തോസിനെറ നാള കളില്-- ഞെങ്ങ ക്കുവേണ്ടി കൃശിക്കപ്പെടു --കഷ്ടതയനുഭപിച്ച്, മ 
രിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു -തിരുഹിതപ്രുകാരം മുന്നാംദിവ സം ഉയിത്തെഴുന്നേറര് -സ്വഗ്ഗുത്തിലേക്കു കഷരറി 
-തസെറ പഫിതാവിനെഠ വചത്തുഭാഗത്തിരുന്നവരും 
അവസാനമില്ലാത്ത രാജുത്വമുമള പവനും ള്ടിപിച്ചി  രിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാ൯--തനെറ' 
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മഹാ പ്രുഭാവത്തോടെ. നിയും വരുവാനിരിക്കുന്നപ 
നുമായ --യേശ്മ് ശിഹാ ആയ ഏക കത്താവിലും ഞെ 
ഒദര്ം വിശ്വസിക്കുന്നു 

സകലത്തെയും ഭടിപിപ്പിക്കുന്൩ കത്താവും, 
പിതാവില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട് ---പിതാപിനോട്ടം പു 

ത്രനോട്ടം കൂടെ വന്മിക്കപ്പെട്ട് സൃതിക്കപ്പെടടന്നവനും 
--നീബ്യന്മാരും ദ്രദ്രിഹന്മാരും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ച 
വനുമായ---ടിവനും വിശ്ദ്ധിയും ഉ ഫൃകറൃഹായി! 
ലും--കാതോലികവും ആപ്പ്യൊസ്ടോലികവുമായ ഏക 
പിശു ര സഭയിലും തെങ്ങം വിശ്വസിക്കുന്നു. 

പാപമോചനത്തിനു മാമോദീസാ, 
ഒന്നുമാത്രമെന്നു തെങദറം ഏററു പറഞ്ഞു ---മരിച്ചവ 

രുടെ ഉയിത്തെഴ്ുന്നേല്ലിനും--വരുപാനീരിക്കുന്ന ലോ 
കത്തിലെ പുതിയജിപനും--ഞെങ്ങം നോക്കിപ്പാക്ക 
യും ചെയ്യന്നു--ത്തമ്മിന൯ു. 

ശുശ്യുഷക൯. ബാറെക്മാര സ്കൌമ൯ കാലോ--സ് 

ജനം. കുറിയേലാ--യിഡ്ഡ്ഡോ൯. 

പ്രാത്ഥന 

പട്ടക്കാരന്. കത്താവേ, നിനെറ വിശ ഡറുഹായെ നി 

അയച്ചു, ഇല്ലായ്യുയിതനിന്നു (ജപരെ സ്ൃഷ്മിച്ചു ഉണ്മെയി 

ലേക്കു വരുത്തുകയും, നിസെറ മനുഷ്യസ്നേഹത്താല് വി 

ശുദ്ധ മാമോഭിസായിക്കു (ജവരെ) യോഗ്യരാക്കുകയും ചെ 

യ്ലിരിക്കുന്നുവല്ലോ. കത്താവേ, പിശ്രഡാശ്ശിഹാമാരുടെ 

ആടിസ്ഥാനത്തിന്മേല് (ഇവരെ) സ്ഥിരപ്പെട്ടത്തേനെമേ. 

പിശു ഡസഭയിീല് സത്യന ടുതലയായി (ഇവരൊ നിന 

ടേനെമേ. പിശു ഖാവുഹായാകുന്ന രഹസ്യാഭികേ കത്തി 

ന (ജവരെ) അര്ഹരാക്കേനെമേ. ദൈവികമായ നിനെറ 

ഭാനങ്ങംകൊഴ്ടട്' (ജവരെ) സംപൂഴ്ണ്രാക്കേണമേ. നീ ൪ 
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സെറ തആആരാധനക്കാരായ (ജവര൪) പാപത്തിനെറ അരടിമ 

യില്നിന്നു സ്വാത്ര്്ൃപ്പെട്ടപാ൯ (ഇവരുടെ) ഹൃദയങ്ങ 

ഭ്ലിത നിനെറ പ്രുകാശം നി ൭ ദിപ്പ്ിക്കയും ചെയ്യേ 

ണമേ, 

ജനം. തആആക്മിന. 

ഭ് പട്ടകാര൯ സ്പാനാത്ഥിയുടെ നെററിമേല് സൈകത്തു ഫ്ൃശികൊണ്ടു 
ചൊല്ലുന്നു ; 

വിണ്ടുംജനനത്താലുളള പൂത്രത്വത്തിനെറ 
ലക്ഷ്യമായി പിതാവിനെറയ്യം 4 പൃത്രസെറ 

യും 44 ജി വനും വിശുദ്ധിയുമുളള റൂഹായുടെയും 
റി നാമത്തിത (ഓന്നാരു വിശുദ്ധ തൈലം 

കൊണ്ടു മുദ്രയിടപ്പെടുന്നു. 
ജനം. തആആൃമ്മി൯ 

ഭ് അതിന്െറ ശേഷ്ചം പട്ടക്കാരന് ചൂട്ടവെടള വും തണുത്തവെദ്ളവും ഫഴുത്തു് 
തൊട്ടിയില് പകന്ന കൊണ്ടു ചൊട്ടുന്നു. 

ദെദവമായ കത്താവേ, തെങ്ങളുടെ കത്താവേശ്രമ 
ശിഹായുടെ കൃപയാലും അനുഗ്രഹങ്ങളാലും മനുക്ല്യസ്നോേ 
ഹത്താലും തെങ്ദളടെ ബലഹിനപ്രാത്ഥന നി കൈ 
ക്കൊണ്ടു, ഈ വെള ത്തെ ശ ഡധികരിക്കേണമേ. കത്താ 
വേ, പാപത്തിനെറ സകല മലിനതയിതനിന്നും കറ 
യീതനിന്നും തെങ്ങകെ. ശുഖധികരിക്കുന്ന യഥാത്ഥമായ 
ശരഖധികരണെത്തിനൊ ഉറവ തെങ്ദാംക്കു നി നല്ല്ിയിരി 
ക്കന്നുവല്ലോ. രക്ഷിക്കുന്നവനും, തൂടച്ചുവെടിപ്പാക്കു 
നനവരനും സകല നരദ്മകദ്െയും നല്ലന്നവനും നിയാക 
യാത, നിനക്കും ന്നെറ ഏകപുത്രന്നും പരിശുദ്ധറവൃഹാ 
ഷ്്്രം സൃതിയും സ്യോത്രവും ഞെങദാം കരേററുന്നു. ഹാ 
“രാ. . ഒഴ രര 

ജനം. (ഞ്ആമ്മി൯. 
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ം ധഥ൭൭.]൧ ം 1൧ഠ്ഥാ 1! 

ളീ, 9, ത ച ി ഴു മം മം ചുന ഥ് റ് 

ച. .൭ . 1൧൧൦. വാക 15൩ ൨൧൭. 

യ്. 1 . 18.2 15 മ 
ചി ി ഴു 2 ക്ക ഴു ി ഴു സ്റ് ക 

൧ ൧ട.ഥാ 1-1 ഠ൭൧ . (൧൭൧ ടാ 2്ചഷ്ീഠ 

7 [ി ൧20 ഥ 2 ൩ ഴു ഴ് വ് ഗം 

1൧൭. “. ൧൨] ൩൭ ധര 1ധ1]ഠ ചക ലി ച 

സട. . നകക. 1൦ 152൧൧ 555 14൬൧൦. 
ക്ക ലം പ ടിന് ഥമ? ട് ൫9 

ത്ന . ഠാ 15൨൧൧൦ ൧03 കഥാ 

ജക. 

ല് 7. ി ഴ് ഴു 4 ൭ ക ംം 0 ി 

൨൧ 2._ചഥ.൭൧] . 1൧.൧ 

2/8 പാര് ക! ബി, ക കളം 690 

1൧] . നക ൩൨൭൧5 കാവ .ഠഠ 95൦ 15] 

ച്ചി ച്ചി ഴു ചി റ്റ കഥ 

൩ ലി; ടിം ം ൧൧൧ പറാ ധാനാ ഫാ 

പി ി 0 ഴു ഴ് ച 
മം ഴു 

൩൧ ൨൧ 12ചാകഥ 12൧1൧ . ൭൩൭൭. 
2 പി കരും 

ചി ംന്ഥ ന ൦5 :൭. [1-6 

കം കി റ ൧ 

ച് 
നി 
ൽ യു 
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ക്മക്കായാ 

പട്ടക്കാരന്. ജ്ാത'കളേ ന ഞ്ങദം എല്ലാപരും ദതിനെ ദക 
ംപ്പി൯---യൂഹന്നാ൯ യോര്ദ്ദനാ൯നദ യില്നിന്നു. മ് ശിഹാ 
അതില് ഇറങ്ങി അതിനെ ശ്രൂദധികരിച്ചു , അതില് മാമേദ! 
സാ മുങ്ങുകയും ചെയ്യ. വെള്ളത്തിതനിന്നു താ൯ കരേറിയ 
ആ സമയത്തു. ആകാശവും ഭൂമിയും തനിക്കു ബഹ്രമാനം കൊട്ടു 
ക്കുകയും, സൂയ്യനും ച (നൂനും നക്ഷത്രങ്ങളും മേഫങ്ങളും, നദിക 

മ്ലെയും സകല നിരുറവകള്ടെയും ശുദ്ധികരിച്ചപചനായ തന്നെ 
സൂതിക്കയും ചെയ്തു. ബാറെകമാര്...... 

പിതാവിന്നും പുത്രന്നും... ....... 

ജനംം ആദിമുതത്...... 

പട്ടക്കാരന്. ജ്യിീവനെറ ഉ റപയുടെ ലക്ഷമായി മാമേ?ദിസാ 
നമുക്കു നല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധവൃഹാ 
യുമായ ഭ്ദൈപം തനെറ കരുനയാത അതിനെ ശുഡികരിച്ചു. 
വന എനെറ പ്രിയപൃത്രനാകുന്നു എന്നു പിതഡു വ്ളിച്ചുപ 
യുന്നു. പുത്രനു തന്െറ തലകുന്ചച മാമോദിസാ കൈക്കെറ 
ണ്ടു. വിശുദ്ധവൃഹാ പ്രാവിസെറ സാദ്ൃശ്യത്തിത അവന്റ 
മേത ഇറങ്ങി. ലോകം ടീപിച്ചതിനു മുഖാന്തരമായ വിശുദ്ധ 
ത്രിത്വത്തില് നാം വിശ്വസിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ജനം കത്താപേ, ഞങ്ങളെ. അനുഗ്രഹിച്ചു സഹായം 
ചെയ്യേണമേ. 

ഗിതം (ജാതിയി൯പൃത്ര്) 

ജാതികഭ്ദേ ! ഇതിനെ-കേപി൯ ഫാലേല്ൂയ്ക്കാ 

പട്ടക്കാരനും യൂഫന്നാ൯ സ്റ്റാനജലത്തെ.--കല ത്തീടട്ടന്നിതാ 
മ് ശിഹാ ശുഭ്ധം ചെയ്യിറങ്ങി---യതില്-മുങ്ങീടുന്നു 

ജലത്തില് നിന്നു താ൯--കയറിയൊരുനേരം 
വാനം ഭൂമി---സൂയ്യന് ചന്ദ്ൂനും- 

താരകയാടിഹ മേശുങ്ങമ- - അവനെകമാനിക്കുന്നു. 
നുളി റ 0) ളികമ തരറവുകഠം ശുദ്ധികരിപ്പോനെ-വാ,ഴീടുന്നു, 

ഹാലേച്ചുയയാ-൭ -ഹാലേലൂയ്യാ. 



(0 

പിതൃപുത്രവിശു ഡാത്മന്നു ന്മൃതി 

ജൂിവയുറവാം മാമോ-ദിസാ-നല്ക-പ്പടുന്നു- 
ഭൈവം ത൯ക്ൃപയാ-ലത ൩൦ ശുഭ്ധീകരിച്ചു. 

ഇവനെ൯ പ്രിയ-സുതനാകുന്നെന്ന് - 

ദൈവം മോഭാത- അരുളച്ചെയ്യുന്നു. 

പുത്രന് കൈക്കൊണ്ടി തു സ്റ്റാന-മിറങ്ങി-വൃഹാ- 
വിശുഭ്ധമാം ത്രിത്വത്തില് " നാ൦വിശ്വ-സിക്കുന്നു. 

ഫാലേപ്യ്യാ-൭. -ഹാലേല്ൃയാ. 

നാഥാ, അനുഗ്രഹിച്ചെ.ങ്ങട്ടെ_തുണഭയ്ക്കണമേ. 

പ്രചാ ത്ഥന 

പട്ടകാരസ. ദൈവമായ കത്താവേ. നീന്നോട്ട ഞെ 
ങ്ങര്ം അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിസെറ കൃപയാലും നിനെറ 

ഏറിയ അനുഗ്ര ഹങ്ങളാലും ഈ വെള്ളത്തെനി ശുദ്ധി 

കരീക്കേനെമേ. തിര മാമോദീസാ മുഴുകുന്നപര്, വഞ്ച 
നയുടെ മോഹങ്ങള്ലാത ക്ഷ്ഷയിപ്പിക്കുന്ന മനുദ്ഖ്യനെ ഉ 

രിഞ്ഞുകളകയും, തന്നെ സ്പൃഷ്കിച്ചവനെറ സാദുശ്യ 

ത്തില് പുതതാക്കപ്പെട്ടന്ന പൃതിയമരുഷ്ച്യനെ ഡരീക്കയും 

ചെയ്യാ൯തക്കവണ്ണം, രൂപാന്തരപ്പെടടവാന൯ കൃപനല്ലേ, 
നെമേ. നിനക്കും നിനെറ ഏക പുത്രന്നും നിസെറ പ 

രിശൂ വവറുഹാഷ്കു,ം ര സ്ഷ്യോത്രവും ഞങ്ങഥം കരേ 

റവന. ൦ ഹാശാ ........:.:: 

ജനം. (ആതമ്മി൯ന. 

പടകാര൯, കുത്താവേ, തെങ്ങക്ലോട്ട ഉത്തരമല്ബ്ലിച്ചെ 

യേണമേ--കത്താവേ, ഞെങലലോട്ട ഉത്തരമരുഭ്ലിച്ചെ 

യ്േണമേ--കത്താപേ, തെങ്ങഭലോട്ട ഉത്തരമതളിച്ചെ ' 

 ദയതോന്നി ഞങ്ങളു ടെമേത അനുഗ്രഹം ച്ചെയേ 

നെമേ. 

ജനം, കുറിയേലായി്ഡ്റോ൯ -- ക്മറിയേലായി 

ഡ്ഡ്ഡ്ോസ __ കുറിയേലാ---യിഡ്്ഡ്റോന. 
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ഭ് പടംാര൯ വെടളത്തിനിതെ മുന്നു പ്പാവശ്യം കുതിശുവരച്ചു വൃശമാ ചെയു 

കൊണ്ടു് താഴഷെധുള്ള പ്രാത്ഥന ചൊല്ലുന്നു. 

പ്രാത്ഥന 

സപവ്വശക്തിയുളള ദൈവമായ കത്താരവ, ഈ വെ 

ദു ത്തില് മാമോദിസാ മുഴുകുന്ന (വക) അശുദ്ധിയില് 
നിശ വെടിച്പം--ബന്ധനങ്ങളിത നീശു൯ുമളേളേ വീട്ട 
തലും--പാപങ്ങളടെ മോചനവും--പിഴക&ടെ പര് 
ഹാരവും 44 മത്തവകാശത്തിനെറ നല്വരവും---നാശ 
മില്ലാത്ത വസ്രൂവും--പരിശ്രഡാറുഹായുടെ പുതുക്കവുംക്ട്ം 
നിസെറ ഏകജാതനായ പുത്രനെറ മരനെത്തോട്ടം പുന 
രുത്ഥാനത്തോട്ടമുള അനുരൂപതയും നി നതകേനെ 
മേലടി 

ട്[ വട്ടക്കാര൯ മുറോ൯ഷ്പ്പി എടുത്തുവിടിച്ചുകൊണ്ടും, 

ടി മം 

ഠാ 12്ടെഠ 1_2]] 1൧൧൨൧ ടം 1൧൭൬൧ 

വടട 1൦ കടട പഥ കിട 
ന രി ക. 0 

4 ഥു] ടട 

വ്പിതാവിന്നും പൃത്രന്നും വരൂ റുഹായഷ്മും 
സൃതി. 

മുനംം ത്തദിമുതത എന്നെന്നേക്കും തന്നെ. ത്ആക്മിന. 

ഭ। പട്ടക്കാരസ൯ വെള്ളത്തിത മുറോ൯ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടു ചൊല്ലുന്നു, 

ഈ മാമോദിസാവെള ളത്തില് ഞങ്ങള് വി 
ശ്രദ്ധ മുറോ൯ ഒഥിക്കുന്നു. 
പിതാവിനെറയ്യം പ്പ്: പൃത്രനെറയും ല്ല ഇലി 

വനും വിശുദ്ധിയുമുളള റഹായുടെയ്യംച്ച് നാമ 
ത്തില് തന്നേ. ജനം. ത്ആഷിസ. 



൧ 

പ്രാത്ഥന 

പട്ടക്കാര൯. ഒദീഭവമായ കത്താവേ. മാമോദിസാ മുഴ 
കുന്ന ഈ നീസെറ (ഭഓസരെ) പൂളറ്ുരാക്കേനെമേ. രക്ഷ്ധാ 
കരമായ നിനെറ സ്മാനത്താല് വെടിപ്പാക്കിയുംകൊണ്ടു. 
(ജവരെ) നിനെറ മ് ശിഹായുടെ കുട്ടവകാശികള്ലാക്കി തി 

ക്കേനെമേ. കത്താവേ, (ഇവര) പുതതക്കപ്പെടുകയും., ന 
സെറ കൃപനീിറഞ്ഞു, ശ്രേഷൃതയുളള വരായി തിരുക 
യും, നീസെറ ദൈവികദാനങ്ങളുടെ ചുമതലകകെ. 
(അവര) കാത്തൃ കൊള്ള കയും ച്െയ്യുമാറാകേനെമേ. തെങ്ങ 

കൂ (ഇവരും) നിനക്കും നിസെറ ഏക പുത്രന്നും നീരെറ 

പരിശു വാറുഹായ്ക്ും സൃൃതി ല്യം സോ്ലോത്രവുയം ക രേറധം. 

ഹാശാ. ല് 

ജനം. ത്ആമ്മി൯. 

6 അതിന്െറ ശേഷം വട്ടക്കാര൯ സ്റ്റാനാത്ഥിയുടെ തലയില് വലകൈ, വ 

ച്ചിടം പിന്നാലെയുള്ള വാചകംചൊല്ലി മൂന്നുപ്രാവശ്യം മട്ടന്നു 

ചാപമോചനത്തിനെറയും, നിത്യജിവ 
നെറയും പ്രത്വാശയിത, (ഇന്നാരു) മാമോഭിസാ 

മുഴകച്ലെടുന്നു. 

പിതാവിനെറജും ക; പൃത്രനെറയും മ; ലി 

വനും. വിശുഭ്ധിയുമുളള ര വ് 

ത്തിരു തന്നേ. ജനം. ഞആആമ്മി൯. 

പിചു. മി ഴു ചക ി ൧0 ₹$ ഥ ി 

. പഥി 42% 1ാഠ . ഥി ട്ട 15] 1൧൧ 

2 ഴു കം "ഴു ഗ ഴു പ്ല, 

ലി ൧] ച 1ചപ്രഠ 1൨ 1ചഠഠ 
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ഴു ലി ി കു ഴു ഥ രഃ എം ി 

റ ൧൧൧൧. (൧൧ ൧. കം ൧] ഡാ 

1. ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, ഞങ്ങളു ടെമേത അനു 

ഗ്രഹംചെയ്യേനെമേ. തെങ്ങളുടെ കത്താവേ. തെങ്ങ 

കട ശ്രശ്രരക്ഷ കൈക്കൊള്ദേളേനെമേ 

കത്താവേ-അനുഗ്രഫിക്ക 
ര നി ശുശ്രൂക്ക---കൈക്കൊങ്ളണോ. 

ടര” 7 1 ൧ ക 9 ൧ 2 9 മം 

പം ധന്ചാുഠ . 1൩൦. പിചഥം ൫൨൭൧ 
ഴു ി ി ി ി ി ൩ ഴു ൧ ൧ 

ഡു . 1_൧ഠ3 ൧ 1൧. ൩-ക൧൦നഠ . 12൦ 

൧0 ക. 2 ി ടം 

ം പുഫഠ ടം. 1൧൧൨൭. 

2. ദൈവമേ. നിനെറ് വചങൈ, നീട്ടി ഈ നി 
നെറ (ഭാസനെ) അനുഗ്രഹിക്കേനെമേ. നിരനെറ കത്തു 
ത്വത്തിനു സൃതിപാടടുവാ൯ ഉയരത്തിതനിന്നു (ജവനു) 
കപ നരുകേനണെമേ. 

ഭൈവമേ--വലൈ നീട്ടി. 

വാഴ് ത്തണമേ -- നിന് (ഭാസനെ) 

ന്നിന് കത്തു--ത്വത്തെ സ്തൂതിപ്പാന്- 

നതകണമേ-- നിന്. കൃപയെ. 

ചാ 12.5൩൬൨൧ മി പഥ നക 

ഠോ ല് ചൂ ു ര്യം 

ന്നു 

ടം 1ഥഠഥ 

കട കാ പാക ; 
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5. കത്താവേ, നിനെറ കത്തൃത്വത്തിനെറ ഇക്ഷം 
ചെയ്കാനും, അത്ൃയന്നതമായ നീരെറ നാമത്തെ സൂതി 
പ്യാനുമായി, നിരെറ കരുണയാല് വിശുഡ്ധവൃഹായെ 
(ഇവന്നു) ലാനംചെയ്യേനെമേ. 

അതുന്ന---തമാം നി൯ നാമം- 

സ്തൂതിപ്പാ൯ നി-__നല്ലീടണമേ. 

നി൯ കാരുണുത്താ- (ലിപന്നു) 

വൃഹായെ-- ഏകിടണമേ. 

. 12 1൨മഥാഠ 12൮൯ 12൨൧൭. 

ഥം 12൭൦ . പി ഗ്യ യ. 
ട്ട 

4. പ്ര്യാത്ഥനകടെ കേര്ംക്കുന്നവനും,; യാചനക 
ഒെ നല്ലയന്നവനുമായുഭ്ദേലാവേ, തെങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന 

കേട്ട ഞെങ്ങളോോട്ട നിരന്നു, നിനെറ അനുഗ്രഹങ്ങളാല് 
തേങദഭൃടെ യാചനകളെ നല്ലമാറാകേണെമേ. 

വ്രാത്ഥനകശ-കേഷക്കുന്നോനേ 

യാചനകമ-- നല്ന്നോനേ 

ഞങ്ങ കിന്-പ്രാത്ഥനകഠ്ര-കേട്ട് 

യാചനക--നല്്കീടണമേ. 

പട്ടക്കാരന്, കുപയുടെ സ്കാനത്താല് ലോകത്തില് പ്ര 

കാശങ്ങളുടെ സാദൃശ്യത്തില് കാനെപ്പെട്ടന്നവരായുള്ളേ: 

രേ, പരിശു ഡ്ധറൃഹായാല് ഉയരത്തിതനിന്നുമ്ള ശ 

ക്തിയാല് നിങ്ങര്ം ശക്തിപ്പെടടവി൯. വഞ്ചനയുടെ 
മ്പമുഉ മോഹങ്ങള്ലാത ക്ഷ്ഷയിച്ചുപോകുന്ന പഴയമ 

നുക്്യനെ നിങ്ങാം ഉപേക്ഷിച്ചു, അവനില് നീന്നു 



മാ 

നിങ്ങം മുഖംതിരിപ്പിസ. ഇങ്ങനെ അതിനാല്തന്നേ 
നിങ്ങാം പ്രുതിവാദിച്ചുകൊണ്ടു് , അവിശ്വാസികളായ 
മനുഷ്യരുടെ അട്ടക്കത ജിവസെറ വചനത്തെ പിടിച്ചു 
കൊളള ന്നവരും, വരുവാനിരിക്കുന്നവയും, വിശ്വാസി 
കര്ംക്ക പാശദാനംചെയയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവയുമായ പൂതി 
യ ടടിവങ്കലേക്കു നിങ്ങഥം ബഡ്ധപ്പെട്ടന്നു എന്നു തിരി 
ച്ചറ്യുന്നവരുമായിരിപ്പിന൯. തെറ ഏറിയ അനുഗ്ര 
ഹങദര്ംപോലെ., മ് ശിഹയോട്ട കുടെ വാഴ്ചവാന് നി 
ങദരം യോഗ്യതയുള്ള വരായി തിരുകയും ചെയ്യട്ടെ. 

സ്ത്റാനാത്ഥികഠ്രം ത്ആമ്മിന. 

4! പട്ടക്കാര൯ മാമോദീസാ മുഴുകിയ വരുടെമേത വിശുദ്ധമൂറോ൯ ഡു 
ശികൊണ്ടു ചൊല്ലുന്നു. 

സതൃവിശ്വാസികശക്കു നതകപ്പെടുന്ന 
പരിശുഭ്ധറ്റഹായുടെ പരിപൃള്ണു നരുവരത്തി 
നെറ ലക്ഷ്യമായി പിശുദ്ധമുോ൯കൊണ്ട 
(ഗന്നാരി)ു അഭിഷേകം ചെയ്വപ്പെടുന്നു. 

പിതാവിന്െറയും 84 പൃത്രന്െറയും 1 
ധിവനും വിശുഭ്ധിയുമുളള റഹായുടെയും 
നാമത്തിരു തന്നേ. 

ജുനം, ത്തൃക്മിശ. 

ച. 11 7. ഴു 

പഥ] മച്ച് 14ാഠ . ൧] ക 1൭ിം 1൧ക൧ 
2 99 2 ഴു 

ൽ ൧] യ ച൧ഠ 1 1ചഠഠ- 
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പ്രാത്ഥന 

പട്ടകാര൯. ദൈവമായ കത്താവേ, നീസെറ പിശ്ര 
ഡാ തിരുനാമത്തിനെറ പ്രഭകൊണ്ടും മഹത്വംകൊണ്ടും 
ഈ നീന്നെറ (ഭാസ ര)കീരിടം ധരിപ്പ്പിക്കേനേമേ. (ജപര്ടെ) 
ടടിവിതം നിനെറ കര്തൃത്വത്തിനെറ തആരുക്ൂലൃത്തിനും, 
നിനെറ ശ്രേഷൃതയുടെ സ്യ്ോത്രത്തിനുമാക്കിത്തിക്കേന 
മേ. ഇവര പുത്രസ്വികാരത്തിസെറ കൃപയാല് അലകം 
രിക്കപ്പെട്ടകയും, മഹത്വത്തിനെറ ശോഭയുള്ള കിരിടങ 
ഭാത ഡരിപ്പ്റിക്കപ്പെടുകയും, ആത്മിയ തആട്ടകളുടെ കൂട്ട 
ത്തില് എട്ല്ണപ്പെടുകയും, നിനക്കും നീസെറ പിതാവി 
നും നീന്െെറ പരിശുഖാവൃഹായഷ്കുച,ം സൃതിയും സ്യോത്ര 
വും കരേററുവാ൯ യോഗ്ൃതയുള്ളവ (രാ) യി തിരുകയും 
ചെയ്യുമാറാകേണമേ. ഹാശാ. ........ 

ജനം. ത്ആമ്മിന. 

റ്; പന പി 

൫, 07 ചി ഴ് ഗി ി ഴു രേ 

ം 2 ]ഥാ നടെ . ൧൧൭൨൧. ഠറൂഫി വചി] 

ന ഴു ഴു കി ക ടു കംഥ് ി ഴു ജല 

൭ ൩ രി 12-ഥാ പ്പ് ൨൧ ഥ്ഥാ- 

പട്ടുക്കാര൯ 

സഹോദരന്മാരേ, രാജാക്കന്മാര് ആഗ്രഹിച്ച കിരട 

റം നിങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ച സകലത്തിനെറയും ഉടയ 
വനെറ പുത്രന്നു നിങ്ങര്ം സൃതിപാട്ടവിന. 

മമ സോ---ലഒരരെ നിങ്ങ ---ഭൂപാല കന്മാരാ-- 

രാജാ--- ക മോഹിക്കും---മുടിയെ-- നിങ്ങദക്കായി -- 

മ ടഞ്ഞി-- ടുന്നവനാം---സകലാ--- ധിപ൯ തനെറ--- 

സൃതനാ-- മുടയൊന്നു---സ്പോത്ര--- പാടിടുവി൯. 
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തി ലി കി ണു റ ഥഗ ൧ നി 00 

പ്ഠാഥി . 10൭൬ (൧൧ 5ഠാ। 1൧൧൭൬ 1൭ 

ര ൩ 0 ി ി ൭ 

ട് ഥു ൧ 1൧൧൭൧. .02-ഥ 

2. ആദാം പഠദിസായില്വച്ചു ഭൂരിതം കൈ 

ക്കൊണ്ടു. നിങ്ങള്യോ വെളളത്തില് നിന്നു മഹത്വം 

പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

'ആലാം-- പവുടീസില്- ശാപം---കയ്യേറവ-- 

നിങ്ങ കോ---വെള്ളത്താത---മഫത്വം-- കൈകൊണ്ടു. 

ശമ. മി ളം ഴ് ി ക ലം 0 തം ൩ 0 

൨൨൧ ൽ 12ചഠ ിഠറഠ 1൧11൧ വാ 

൧0 കക നി ചം ഉ ഴു? 

൭ 14൧൦൭൬൩൧ 2൧] 11 വച] 

9, സഹോദരന്മാരേ. നിങ്ങളുടെ മണെവറയിത 

മാലാകമാ൪ര സത്തോഷക്ഷിക്കയും. തആത്മമയന്മാര ആന 

ന്ദിക്കയും ചെയ്യന്നു. 

ഭയമേ --തുമില്ലാത്ത--- നിങ്ങളി൯-- പുകഴ്യില്-- 

ഭൃത--ക്ക മോദം ആ---ത്മീയ--കാനന്ദം. 

൩ ഴു ി ൭ ഴു് 9? ക്ഷഥ.ം രെ 

[ന ന്നി] . 0൧.൧ കി ഥം 12൨൧2 

ക, ജല ഴു റ 

4: (൨൧ ച ഥാ ചാ 

4. സഹോദരന്മാരേ, സ്വഗ്ലിയ ഭാഗ്യങ്ങം നി 
ങഅ്ദധം പ്രാപിച്ചിരിക്കുറ്നു. ദുകന൯ നിങ കൊള്ള 
ചെയ്യാതിരിപ്പാ൯ സൂക്ഷ്മിപ്പിന. 

സ്വഗ്രി--യ ഭാഗൃങ്ങ---നിങ്ങ--- കൈക്കൊണ്ടു 

ട്കനെ -- സൂക്ഷിപ്പിന്.- നികെ. കവരായ്ക്കാന്, 
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4. 0 ഴു ഗ് മം ൩ ൩ 

. 12.൧. 1.2ടഥട 12൨൧൭.കഥ ൨൭൧൧൭ 

൩൧2 റഥ ഴു ൩ ൩൩ ക ഴു യ് 
റി ന്ചാ ഹാ ഥി ചു 

2. തെറ ആട്ടിന൯ കൃട്ടത്തിത നിങ്ങളെ കുഞ്ഞാ 
ടുക്ലാക്കിതിത്തിരീിക്കുന്ന സ്വഗ്ലിയ രാജാവിന്നു നീങ്ങാം. 
സൃതിപാടുവി൯. 

സ്വ(൫-- രാജാവി---ന്നാത്തി--ടുവി൯ സ്യോത്രം--- 

സ്വശ്്---ത്തിത നിങ്ങമെ താന് --കുഞ്ഞാടു---കളാക്കി. 

ടര ക് ലു ൩ ൩0 ഗു ൩: മും 

. (ഠച്പ് ൨൧൧൧൧] പഥം 11 1 
ഴു, പ വ് പി കും 

ടം (൨൨൧൧൨൭ ൨-൮ 12൨൭൧൧ ട്ഥഠ: 

6. വാടിപ്പ്യോകാത്ത കീരിടം നിങ്ങളുടെ തലയില് 
പയ്കുപ്പെട്ട്രിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വാകരം സതിയുടെ 
ശഞബ്ഖയം മുഴക്കട്ടെ. 

വാടാ-- മുടിയെ നിങ്ങ---ശിരസ്സില്-- വച്ചല്ലൊ--- ് 

പാടി-_-ടടവി൯ നിങ്ങര-__അധര-ത്താരല് സ്യോത്രം. 

മ" മു പി ി ഴു സ്സ് ംം ഥ ലി റു മം ചി 

ഠാ . 12ധാഠഥടഥ 5 1൧൨ ടു 
ക ഴു ക. ഒക. ൧ ൭2 ൭9 

ടം ൨൨ 4൨൧ ഖലാന്ന 12 ക 

₹. മാംമോദീസായുടെ മക്കളേ, സമാധാനത്തോ 

ടെ പോകുവി൯. നിങ്ങളെ. കാക്കുന്നവനായ ക്രൃശിക്ക 

പ്പെട്ടവനെ വന്മിക്കയും ചെയ്ത്ിന൯ു. 

സ്റ്റാനമ--ക്കമ്െ പോവീ൯--സമാധാ---നത്തോടെ 

നിങ്ങളെ കാത്തീടും--സ്സിബാ---യെ വന്ദിപ്പിന്, 
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ആശിവ്വാദം 
പട്ടക്കാര൯ 

എനെറ പ്രിയമുള്ളവരേ, വിശാ ത്രിത്വത്തിനെറ 

കപയ്യു,ം അനുഗ്രഹങ്ങര്ംക്കും നിങ്ങളെ. ഞാ൯ ഭരമേ 

പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് , സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങാം 
പോകുപി൯.ജ്ച് | 

ജുനംം ത്ആക്മി൯. 

വിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളോട്ടകടെ രിക്കട്ടെ . 

പന്മ്യനായ പൃത്രസ നിങ്ങളെ കാത്തകൊളുളട്ടെ. വരി 

ശുധ്ധരുഹാ നിങ്ങളെ പുള്ണുരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.ജ; 

ജു നം. ത്ആക്മി൯. 

ഈ ത്രിത്വം പാപത്തിനെറ എല്ലാ നാശത്തിരനീി 
ന്നും നിങ്ങളുടെ ആയ്ുഡ്സ്ലിനെ കാക്കുകയും, സകല ഉ 
പ്രകരവങ്ങകിരനിന്ും എന്നേക്കും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്ക 
യും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 4 

ജു നം. ത്തമ്മിന. 

വിശുഭ്ധ മാമോദീസാ ശുശ്രൂഷക്രമം അവസാനിച്ച. 



ലു 

1 1 

് 
ലി] 

1 8 

ര് 

[ 
ു 

[ക്് 



ഠീ; 1൧൭൧4 പച൧൧. ് 

. ചയ ഠഥ ധഥഫ൧ 1ഥട്ടാഠ 1൧൧ 

. 122 സ്ചഥം ൧ 1൧ 12-ോ 

കടാ 15] ചം ടും പ൧൧.ഫ൧ 12൭൧ 

ൽ കഥ ഠോ 
2 ഥ കറം ന്; ഴു 9) 

1220 1 14-00 11 ടാ കി 

ചട ടട 1ധടട ഠന്ധ്ഥ2 ൭൧. 
 ॥ 

4 ൧ 

വിശുദ്ധ വിവാഹ ശുൂശ്രഷക്രമം 

*! മണവാളനും മണവാട്ടിയും മകബ് ഹായുടെ മുന്പാകെ വന്നു, മണ 
വാ&.ന്െറ വലത്തുഭാഗത്തായി മണവാട്ടി നില്കണം. 

പട്ടുക്കാരന൯ 

പിതാവിനും പൃത്രന്നും വരിശൂ ഡാറുഹായ്ക്ു,,ം 
സൂത, 

ജൂ നം 

ബലചഹിനരും പാപികളു മായ തേങ്ങദുടെമേത ആ 
നുഗ്രഫങ്ങടതം കരുനെയും എന്നെന്നേക്കും രണ്ടുലോക 
ഒദഭ്ലിലും ചിന്തപ്പെടടമാറാകേനെമേ. തആആഷിന. 
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(്പാരംഭപ്പ്ാത൧ന 

ന ഥ് റ, ച്ചാ 
പട്ടക്കാര൯. മദൈപമായ കത്താവേ, നീിന്നോടുകടെ 

യു അഴിപില്ലാത്ത സന്തോക്ഷത്തിനു തേങ്ങ യോ 
ഗൃതയു8ഉവരാക്കേനെമേ. നീന്നിത തെങ്ങളുടെ സ 
ന്തോകഖങ്ങളുടെ തആആരംഭവും, തെങ്ങളുടെ ത്ആനന്മത്തി 
സെറ പരിപൃത്തിയും ഞെങ്ദറംക്കു ഉ ഭാകുമാറാകേനെമേ. , 
നിന്നില് തെങദകുടെ ദേഹികഭം തആത്മാക്കമം സന്തോ 

ദ്മിക്കു മാറാകേനെമേ. നീനെറ കരുണയാത തെങ്ദള് 
ടെ സക്കടങ്ങം മാഞ്ഞുഃപോകയും, നിീസെറ അനുഗ്രഹ 
ത്താല് തെേളുടെ നന്മകര്ം വഡ്വിക്കയും, തെങ്ങ 
ടെ വാഴ്വൃകര്ം സമുഖ്ധിയായി തിരുകയും, ഞങ്ങളു 
ടെ മണവാളന്മാര് പൃള്ണുതപ്പെടുകയും, തെങദമുടെ 

മണവാട്ടികരം പരിപൂണ്ണുതപ്പെടടകയും ച്ചെയ്യുമാറാകേനെ 
മേ. നിന്നോടുകൂടെയും, ആദിമുതല് നീന്നെ പ്രുസാദി 
പിച്ചിട്ടുള സകല പരിശ്രഡന്മാരോടുടകൂടെയും, മാഞ്ഞു 

പോകാത്ത ഭാഗ്യങ്ങളിലും, നനെറ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ 
കുട്ടങ്ങളിചും, നിനെറ വത്സലന്മാരുടെ സംലങ്ങളലിലും 
തെങദദം സന്തോക്കിക്കു മാറാകേണെമേ. പിതാവും പുത്ര 

നും പരിശു ഡരുഹായുമായ ദൈവമേ, സതിയും സ്ത്ോ 

ത്രവും നിനക്കു തെങ്ങര്ം കരേറരം. ഹാശാ പബ് കടല് 
സബാ൯ ല് അതമി൯. 

ജനം. ത്ആമ്മിനു. 

| അതിന്െറ ശേഷം ഈ താഴെയുള്ളതു ചൊല്ലണം. 

ം പടട ടു 1 
കഥ ? ൫൧ [" ഴു ൦4% ? നു ₹ 

ഴം 1251 ചി 1ഥക്ട ധാ? ൮-5 
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തക, സ് പ) കി ടെ 3, 8. 2 മി ലി 

ഴം [ഥാ 11൧ 1൧-൧൧..ഫ൧ ം റ ര്? 1_൨൨-. 

൧0 .. ഴു ക ഴു മം ൧ 0 2 ഴ് നി 

ം ൧൨൧൧൭ 45൦ . ഠെ 2-൧ ൧൨൧൧ 

ഴു ക ംം 0 ടം 2 ൧.൦൧ ക്ക 

ട് ര ൧൭.൧ . 12൭൬൧ ൧൭൧ 12൧ 

ഥ ലം സ്സ് ഗു ് ളി റ് ഴു ി 0 യ ൬ 

. 12൧ 12 . ൧0൭ ൧൧.൧൧] 12൧൨൦൭ 

ധി ച് നു [ചി ഴു ഴു ഴു ചി ന സു 

ലി കപ ത൧ാഠ . രാ 2ടകഥഠ കഥ. 

൧0ഥ ഗ0 മ ഴു 4 ലി 

ച്ചി 1]? 1ചഠറഠ 1:5൦ 15] റ്റാ 4 ൦൭൨൧. 

ക ചി ചി സം.ഥ൧ ”- ൩൦൧൬൩ ി 

& ച൧൧കഫ൧ഠ ഗ്ര ം 1൧൧ചാഥഠ കം ഥാ 

ഭര് ഇവിടെ സമയോചിതംപോലെ ൭൨൦ മസമൂര ചൊല്ലണം: 

പട്ടക്കാര൯ 

തജ്യയമ 

സ്വഗ്ലീയരെ സത്തോക്ടിപ്പിക്കയും ഭൌമിയരെ 
തആനന്ദിപ്പിക്കയും ചെയ്യുവനായ താ൯ പാഴ്ച,പ്പെട്ടവ. 
നാകുന്നു. അരനുഗ്രഹങ്ങം നീറത്തിരിക്കുന്ന മശി 
ഹായേ, നിെറ തആആര്രാധനക്കാരുടെ കൂട്ടത്തെ സന്തോ 
ദ്ിപ്പിക്കേനേമേ. 

ഞങ്ങളുടെ രക്മ്മിതാവേ, നിസെറ വലടൈ, നീട്ടി, 
പട്ടക്കാര൯ നിസെറ വിശു ഡ നാമത്തില് കൊട്ടക്കുന്ന 
മോതീരങ്ങളെ നിസെറ കൃുപയാത വാഴ്ക, നെമേ. 

വരിശു സഭ. മോതിരത്താ൯ മ് ശിഹായിക്കു 
വിപാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട. അതു അവന്െറ പരി ' 
ശു ശരിരവും രക്തവും കൈക്കൊള്ള കയും ചെയ്യു. 

ടര് 
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മേചുദുഉ വരാലും താഴെയുള്ള വരാലും വന്ദിക്കപ്പെ 
ടുകയും സ്ൃതിക്കപ്പെടടകയും ചെയ്യുന്ന ത്രിത്വത്തിനെറ 
രഹസ്യയമായിരിക്കുന്ന വിതാവും വൂത്രനും വരിശുഡ 
വുഹായുമായ താ൯വന്മൃയനാകുന്നു. 

അല്ലെങ്കില് ഈ ഗീതം. 

വാനോര ഭൂവാസികങ്ലെയും---സന്തോഷിപ്പിച്ചം 

ആനന്ദം അരുക്ളിയ ദേവാ--എന്നേക്കും സ്യോത്രം. 

കരുണാകരനാം മ് ശിഹായേ-- തത്സേവകരായ് . 
തിരുമു൯ നില്ല്ം ക്രട്ടത്തെ---സന്തോഷിപ്പിക്കു. 

രക്ഷക ! വലങ്മൈ, നിട്ടിത്തിരുനാമത്തില് ഞങ്ങള്, 
പക്ഷമായ് നല്ലം മോതിരങ്ങ-- വാ്രിടണമേ നീ. 

മോതിരത്താല് സഭ മ് ശിഹായിക്കായ് ---വേകികായ്യിന്നറാഠ, 
ത൯ തിരുമേനി തിതരക്തം---കൈക്കൊണ്ടിടുന്നും 

പിതൃപുത് വിശുഭ്ധാത്മാവാം---ത്ര'യേകന് വന്ദ്യ, 
വാനോര ഭൂവാസികമ വന്ദി---ച്ചാഫോഷിക്കുന്നു. 

പ്രാതഥന 
പള്ുക്കാര൯ 

ക. ക്കു 7 മും 0 ൧ ൧ 9 

. ചക പച] ൩൧ 0൦ . 1൩൭. 1൧ ച. 

ദൈപമായ കത്താവേ, സ്വഗ്ഗുത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉ 

യരത്തെയും തആഴത്തെയും സമാധാനപ്പെടുത്തിയ ആ 

നിരെറ സമാധാനം, ഇപ്പോഠം അന്വോന്യം ചേന്നു 

പന്നിരിക്കന്ന ഞങ്ങളടെ ഈ സഹോദരസഹോദരിക 

൭ സംയോടടിപ്പിക്കേനമേ. പിതാവും പുത്രനും പരി 

ശഡവൃഹായുമായ ദൈവമേ, ഇവര് തങ്ങളുടെ ആയു 

്്ലാലം ഒക്കെയും അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കയും, സന്തോ 

ക്മപൂവ്യയം തമ്മില് തമ്മി കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ട 

തിനു ഇവക്കു പൂള്ണു ഐക്യം ഉ ണ്ടായിരിക്കുമാറാകേണെ 

മേ. ഹാശാ.-- 

ത്ആൃമ്മി൯. ജു നം 
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അതിസെറ ശേഷം 

ഴും ചട 4൨൧൨൧ 

1.൭ . 1.54 ൧ കാ 5] 

൦ ടട്ട 1൩൭ ചു 2൩-4൧ റ 
| 

൦. 1൧൧൭൧ ൭ ൧൦ ൭൧൧. 

ഫാ ഥാ . 10൦ (ഥഥ 12]]ക൧ ഥെ റ 

ഇ 0ഥ ൩. തം ൭ 1, റിം യ, 

പ്ചാ രാ .൭൬൭ പഥറ്ഥ്ാ പഫ്സഥ പാന . 12:2൧. 

൩൧൧ാ ഠ് . 12൨53 11.൨൧ ൧ ക, ഥി 
മം ഴു 0 ക ചി ന കഥ ം ₹ 2 

. ഓവഥ്ചാ [റ ൧ 3൨ . ഡിം] പനാഥ്ചി- 

ടി ഥാ ൧൦ ം പാ കഥ ഥ ൧ഥഠ൧ഠ 
തക ഴു ജി ച $ ി ഴു ടം ഥ് ലി 

നക്കാ ഠ൦ 1൩ ര ഠന 12൨ . പക്ടു 
2 ി ഴു ഴു മീം ൭ ഴു ഴു ി] 

4 ൨൦0൧൨] 1൧൭൧ ൧.൧ ൧൧൭൧ ഠ൩ 

൧൦൧ ൧൦4൧ ൭ 1കഫക.ഥ 

ലി ൨൧൨. റു നം 1൧. 
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കുക്കലിയൊ൯ 

മസുമൂര 

പട്ടക്കാരന്. എന്ദെറ ഹൃദയം, ഉത്തമ വചനങ്ങളെ 
൭ അവിപ്പിച്ചു. ഞാന് രാജാവിനോട്ട എന്െറ കൃതിക 
൭൫ ൭ നെത്തിക്കും 

പ്രതിവാകൃും. കുപനീരസെറ അധരങ്ങളിന്മേത പക 
ന്നീരിക്കുന്നു. ഇതുനിമിത്തം ദൈവം നിന്നെ എന്നേ 
ക്കം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാറെക് മാര. 

പടുകാരന്ം  വവീിതാവിന്നം പൃത്രന്നും വരിശു ദ്ധ 
ഹായഷ്ക്രം സതി. 

ജനം. - ആആദിമുതത എന്നെന്നേക്കും തന്നേ. ത്ത 
മ്മി൯. 

എക്ക് ബാ 

പട്ടകാര൯. ശ്രേമോന൯ ഉപമകളാല്ത വഴ്സ്ണിച്ചിരിക്കു 
നതു എന്തെന്നാതു. സുന്ദരിയേ, ഇത്രവഉരെ നി ആപ 
നീല് പ്രശംസിക്കുന്നതിനു നീനെറ പ്രിയ൯ ആരാകു 
൯. എനെറ പ്രിയ൯ അനേകം പതിനായിരങ്ങളെ. 
ക്കാഠം അതിശ്രേ ക്ടനാകുന്നു. അവരെറ തോട്ടം ഇ 
സ്പായേത് ആകുന്നു. അവന യാക്കോബിനെറ മുന്തി 
രിവഭമളിയെക്കാര്ം വെണ്മെയും, നറുദിസ തൈലത്തെ 
ക്കാര്ം ചൃവപ്പം, ലെബാനോനീിലെ കാരകിലിനെക്കാര്ം 
ബലവുമുമേ വനാകുന്ു൯ു. എന്ൂകൊണ്ടൈന്നാല് അവ൯ 
ദൈവത്തിനെറ സദമൂശമാകുന്നു. അവന് മഹത്വമുആേ 
വനാകയാത അവനെ നാം സ്മൃതിക്കയും ച്ചെയ്യന്നു. 

ശുശൂഷക൯, സ്യൌമെ൯കാലോഡസ് . 

ജനംം കുറിയേലായിഡ്ഡ്ഡോന്. 
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പ്രോമ്യോ൯ 
പട്ടക്കാര൯ 

നാമെല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ച്' കത്താവിനോട്ട അനു 

ഗ്രഹങ്ങളം കരുനെയും അപേക്ഷിക്കണം. 

ജുനഠ 

അശുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താവേ, ഞങ 

അനുഗ്രഹിച്ചു, ഞങ്ങംക്കു സഹായം ച്ചെയ്യേണമേ. 

വട്ടുക്കാര൯. 

സ്റൂതിയും സ്പോത്രവും *തജഡ്ഡസും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു 

പോകാത്ത മഹിമയും എല്ലായ്ക്യോഴ്ം നിരന്തരം കരേററു 

പാ൯ തെങ്ദറം യോഗ്യതയുള്ള വരായി തിരേനെമേ. 

ണലാതികളടെ പുത്രിയെ തനിക്കു സഭയായി തിര 
ത്തൈട്ടക്കയും., നികഷ്ട്കു൭ ഒംമായ തസെറ തിരുരക്തത്താത 
സകല മാലിനൃങ്ങളിതനിന്നും പിഴകളിതനിന്നും അതി 
നെ വെടിപ്പ്യാക്കുകയും, ഭൌമസഭയെ വിവാഹം നിശ്ച 
യിക്കയും, താ൯ അതിനു വിപാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവ 
നായിത്തിരുകയും. മ്രേഷ്്ചിശാചൃക്കളടെ അടിമയിതനി 
നു അതിനെ പിട്ടൈട്ടക്കയും. സകല കടങ്ങളിതനി 
നും പാപങ്ങളിതനിന്നും അതിനെ സ്വാത്ര്ൃപ്പെടുത്ത 
കയും ചെയു, സ്വഗ്ലിയമനെവാർനായിരിക്കുന്ന മ് ശി 
ഹാതപ്ചുരാന്നു , തന്െറ അടിയാരുടെ മോതിരം പാഴ്സി 
സെറ ശുശ്രൃമ്മ പൃണ്ണ്ുമാക്കപ്പെടടന്ന ഈ നേരത്തും നമ്മു 
ടെ ആയുഡ്സ്ലിനെറ എല്ലാദിവസങ്ങളിലും സൂതിയും ബ 
ഫുമാനവും വന്ദനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ഹാശാ.-- 

ജൂ ന, ത്മതക്മിന. 

സെഭറഠാ 

പട്ടക്കാര൯. മനുഷ്ച്യരുടെ സകലവിധ അറിവൃുകം 
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ക്കം മേലായി മഹോന്നതപ്പെട്ടിരിക്കന്നവപരും, നന്മക 
ക്ലീത സവ്വലാ സമുഡിയുമ്ളവനും, സകല തിന്മകളില് 
നീന്നും അകന്നിരിക്കു ന്നവരും, ദൈവിയമായ അനുഗ്ര 
ഹങ്ങളടെ ഉറവും, നന്മകളടെ നദിയുമായിരിക്കുന്ന 
ദൈവമായ കത്താപേ, നാശമില്ലാത്തതും, സകല കക്ക 
തകളിതനിന്നും മരനെത്തിതനീന്നും നിത്യമായി ഒഴി 
ത്തിരിക്കുന്നതും ആയ വെടിപ്പുള്ള മൂറോ൯ നിയാകു 
൯. മോതിരത്താത സ്ര്രികകുടെയും പുരുക്ന്മാരുടെയും 
സന്തോകങ്ങം തീകവായി പുഴ്്ുതപ്പെടുവാനും, വി 
വാഹനിശ്ചയം ചെയ്യിട്ടുളവരുടെ ആനന്മം മോതിര 
ത്താത പരിപൃണ്ണുമായി നീറവേദവാനും നിയമിച്ചവ൯ 
നീയാകുന്നു. ദൈവമായ കത്താവേ., നിസെറ ബലഹി 
നലഭാസരായ തെങ്ങര്ം സന്തോക്കത്തോടെ വാഴ്ച, ന്ന റൌ 
മോതിരങ്ങളെ നി വാഴ്നേ, നെമേ. ഈ മോതിരങ്ങളെ നി 
പാഴ്ടനേ, നെമെന്നും, ശാപമായതിനെ കാരുന്പേപൂവം 
അവയാല് അനുഗ്ര ഹമാക്കിത്തിക്കനെമെന്നും നിന്നോ 
ട് തെങദം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കത്താവേ ! പിശുദഡ്ധസ 
ഭയയടെ മോതിരത്തെ ന അനുഗ്രഹിച്ചപ്രുകാരം നിനെറ 
ലൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങര്ംകൊണ്ടെ ഈ മോതിരങ്ങ 
മ്ദെയും നി അനുഗ്രഹിക്കേനെമേ. ദൈവമായ കത്താ 

വേ, തെദേ&ടെ പൂത്നാകുന്ന ഈ മണവാജള.നെയും തെങദെ 

മുടെ പുത്രിയാകുന്ന ഈ മണപവാട്ടിയെയും ജു-താനത്തില് തി 

കഞ്ഞവരും പൃള്ണുതയുടളവതം ആക്കേണമേ. കത്താ 
വേ, കൃപച്െചെയ്യു' ഇവരടെ പിപാഹം സകല മാലി 
നൃങ്ങളില്നിന്നും, വെവപ്പകളിതനിന്നും അകന്നി 

രിക്കന്നതാക്കേനെമേ. ദഭൈവമായ കത്താവേ, ഈ 

ലോകത്തിലും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലും അഴിവി 
ല്യാതവണ്ണും വരെ നി സത്തോക്ഷിപ്പിക്കേണമേ. ഒ 

ഗിഞ്ഞുപോകുന്ന ഈ മണെവറയിത വരുടെ ആയു 
ഷ്ട്ഠാലം മുഴുവന് പിവപിധ്പ്രുകാരേനെ വരെ നി അ 
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ലങംരിക്കേനേമേ. ഈറെമാരും, മാലാകമാരും ഇടവി 

ടാതെ സത്തോക്ഷിക്കുന്നിടമായ നിനെറ .സ്വഗ്ലിയമ 

നെവറയ്ലു, ആനന്മപുൂവ്വം ഇവരെ നി ആഅടുപ്പിക്കേണ 

൫മേ. കത്താപേ, നിനെറ തിരുസന്നിധിയില് നില്ല 

ന ഈ ക്ൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളിതനിന്ുനും വെഠ്യു 

കളിതനിന്നും, മാലിനൃങ്ങളിതനീന്നും, പിഴകളിത 

നിന്നും, സ്നേഹപൂവ്വം നി സ്വാതര്ൃപ്പെടടത്തേണമേ. 

നിന്നാ ഇവര് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും, നിന്നെ 

ഓവര് പാഴ്ച, കയും, തിരുസന്നിധിയില് മതിവരാതെ 

ഇവര് നിന്ന്, നിന്നെയും നിനെറ പിതാവിനെയും, 
വിശ ധരൃഹായെയും ഇടവിടാതെ സൂതിക്കയും. ചെയ്യു 
മാറാകേനെമേ. ഹാശാ. -- 

സം. ആമ്മിന. 

൦. 1. 13തവ 12] 1൨5 1൧൧. 1ല 

കു 2. 1൨ഥക 122൭ ഠീ ൧ 

പച... 1൦ ഥ്. 1൧ . 12൨ഥ൩൧ 

൦൧5 ൧ ൦൩2. സ്വ (510 

൭. ഴു ം ടിം ൩ ി 0൧0 കഥ റുഴു ്് ി ഴു ് 

൭൦ (യി ൧ “. ഠാ ഠ -. 12൧൧൨ഈ 

ചം ഴു ക സ്സ് ക ി ലി 0 കൂ വി പി 

൧൨. സ്ഥ ൦൨൦4. 120൬൭ ”. വി 

ഗ ഴു ഴു റം. ലിന [24 തിയ 7... 

12൨൧..൩൧ 12 ഠി 1 ൭.൭൧. 5. 1൨൧൭] 

ക റ് ക *? റ ക ൩ ചി ഉ 

ടു 1] പാ 1]. എ 4൨൧൧൪ 11 ഠ 

നി 
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മി, ക 02 ഴു റ ൭൩ റ ഥമ ഴു 
ന്പിഠ . 19ിട പാം 1: 12]. 

ചി റ ഴു 0 9 0 ജു ൩ റ റ മം റ് 

ച 1-ടാ]ഠ 1ചഥ. 1൧2൧ ”. 1൧-൨൧. ടാ 

ത 2 ൽ ി ചി ചി ക ഥ് ചി ക. 

പാപാ പഥ്വഠാ7 “പതാ 11൨5 

ഥ ക ലമ ൭) ഥു കു ഗ് ഗ് 
4 1ചഠ3ഠ 145ഠ 1.5] 2൧൧ ൧൧൧ 1൬ 

തജ്യയമ 

പട്ടകാര൯. സ്വ ഗ്ലീയമനെവാർ ൯, വിശ്വസൃയായ 
പരിശു സഭയെ വിവാഹം നീിശ്ചയിച്ചപ്പോം ശെ 
മഓനെയും, യോഹന്നാനെയും വിളിച്ച് , അതിനെ അ 
വരിരുവക്കും ഭരമേല്പിച്ചുകൊട്ടത്തു. ശെമഓനെ ഗുഹ 
വിചാരകനായും യോഹന്നാനെ പ്രാസംഗികനായും 
നിയമിച്ചു. താ൯ അവരെ പിളിച്ചു' തനെറ പിലയേ 
റിയ രക്തംകൊണ്ടു വിചയ്കു, വാങ്ങിച്ചിട്ടുള സഭയെ 
സൂക്ഷ്മതയോടെ കാത്തു കൊള്ള നെമെന്ന് അവരോട്ട് 
കല്ലിച്ചു. ബാറെക് മാര്. 

തി 
[! 

പട്ടക്കാരന്. വപിീതാവിന്നും പുത്രന്നും......... 

ജനം. തആദിമുതത എന്നെന്നേക്കും... 

പട്ടക്കാര൯. വിശ്വസുയായ സഭയേ, നി ഭയപ്പ്െ 

ടേണ്ടൊ. ദ്ൂമിക്കയും വേണ്ടാ, എന്നെ പിട്ടു മറെറാരുത്ത 

നെ നി ' സ്വികരിക്കായ്കു,യാത. നിന്നെ പിട്ടു വ്വേറൊരു 

ത്തിയെ തൊന്൯ സ്വികരിക്കുന്നില്ലു. അവസാനകാല 

ത്ത് ആകാശവും ഭൂമിയും അഴിഞ്ഞുപോകുന്നു എങ്ക? 

ലും നി ദരമിക്കരുത്. കണ്ടാലും നിനെറ സിംഹാസനം 

പിതാവിസെറയും പുത്രനെറയും പരിശ ഡാരൃഹായുടെ 

യും ഭവനത്തില് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ലി 
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$ 8. 

ജനം. കത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു , ഞങ്ങ 

ദംക്ക സഹായം ചെയ്യേണമേ. 

പ്രാത്ഥന 

ഥ് ഴ് ഗ ി ഥ ഴു 

1:(കാഠ 12൭൨ഥാ 122. 

പട്ടകാര൯. കന്യാവ്രതവും വെടിപ്പുമുള്ള മേഹികമെ 

തനിക്കു വിപാഹത്തിനു നിശ്ചയിക്കുന്ന സത്യമണെവാ 

൭ നായുള്ജലോവേ, അന്വ്യോനയം വിവാഹനിശ്ചയം ചെ 
യ്യുകയും, നിനെറ ശ്രേഷൃതയുടെ സന്നിധിയില് നി 
ലച ന്ന ബലഹിനരായ ഞങ്ദര്ം മുഖാന്തിരം അവരുടെ 
മനെവാളത്വത്തിനെറ മഡ്്യസ്ഥനായി നീന്നെ സ്വിക 
രിക്കയും ചെയ്യിരിക്കുന്ന ഈ നീന്െറ അടിയാരില്നി 
ന്ന്, ശേ ഷൃനടപടികളാകുന്ന മാധുയ്യവും ഇവ്പവുമു 
മുള പരിമളം വിശുവാ൯ ഇവരെ യോഗ്യതയുള്ള വരാ 
ക്കേനെമേ. സത്ൃസ്മേഹവും, നരപ്പം, സമാധാനവും, 
ഭിന്നിച്ചുപോകാത്ത ഐകമത്യവും ഇവക്കു തമ്മിത ഉ 
ണ്ടരായിരിക്കുമാറാകേനെമേ. ത്ആൃത്മാവില്യം ശരിരത്തിലും 
അയഘ്വയോന്യം നിമ്മലതയെ കാത്തകൊറംവാ൯ ഇവരെ 
നി ശക്തിപ്പെട്ടത്തേനമേ. നിനക്കും നിനെറ പിതാ 
വിന്നുംം പരിശ ഡറൃഹാഷ്ലു,ം സൃതിയും സ്യോത്രവും ഇ 
പ൪ കരേററുകയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ. ഹാശാ.-- 

ജു നം, തആ്ആമ്മി൯. 

ഥ കു ഴു ഗ രി റ്് ളം ടൻ ര 
ഠോ 12൦ 15] 1൧൨൧. 4 ഫി] 1൭൬൧ 

തമിം ഴു ക ഥ യ്" ൩ 9 ഴു റ് 
൭൧൨൭൧.4.൭ ടന 12൧: ട് ഥാ കി നു 

ഴു ി 
ം ം ം 0 ൭൩2൦൦ ്ി ക പഠ] . 1൧ ൭ ഥ്. ചര പണവഥംം്ലഠ 
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ം ഥിഠ 12൧൮. ൭ _ചചപ്ൂഥ 12൬൧ 

ഫ് പ്ലാ 
ടട4 15] 1൧൧. 12ച 12) 152 

ക ചം 4 ചഠ0 . പഥി ലട 1ാഠ ം ൧] 

ടം ൧] ം ഥ് 

തജു്ഛമ , 
ഭ് വട്ടക്കാര൯ മോതിരം എടുത്തു ചൊല്ലുന്നത് 

തനെറ കൃപയാലും ബഹുലമായ അനുഗ്രഹങ്ങ 
കാലും ഈ മോതീരങ്ങളെ വാഴ്ച ന്ന പിതാവിന്നും പൃ 
ത്രന്നും പരിശു ഡാറുഹാഷ്ലു,ം എന്നേക്കും സതി. 

ജനം. (ആമ്മിന൯ു. 

പട്ടക്കാര൯ മോതിരം പാക്ക്രി ചൊല്ലുന്നു 

വിശൂപധസഭയിസ മക്കളുടെ സന്തോകങ്ങര്ം പൂണ്ണു 
മാകുവാനായിട്ട് , പിതാവിന്െറയുഷ്ഷ്്പുത്രനെറയുച്ച്് 

ജിപനും പിശരഡ്ധിയുമുള്ള റുഹായുടെയുഷ്ഷ്്് തില്നാമ 
ത്തിത ഈ മോതിരങ്ങം വാഴ്ച പ്പെട്ടന്നു. 

ജു നം. ത്ആമ്മി൯. 

ഭ് പട്ടക്കാര൯ മണവാഭെറ വലത്തുകൈയുടെ നാലാം വിരലാക്കുന്ന അ: 

ണിവിരമില് മോതിരം ഇട്ടുംകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നു 

നക്മുടെ കത്താവായ യേശ്രമ് ശിഹായുടെ വലങ്കൈ 

കാരുണ്യൃപൂവ്വം നീസെറ അട്ടക്കലേക്ക്' നീട്ടപ്പെടട്ടെ. 

നിനെറ വിവാഹനിശ്ചയത്തിനെറ ലക്ഷ്യമായ ഈ 

മോതിരത്തോട്ടകുടെ കൃപയും തന്െറ കരുനെയുടെ പാ 

ഗി വും തന്നിതനിന്൯് നി പ്രാപിക്കുമാറാക. നന്മകളും 
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പാഴ് പുകളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വലടക്കൈ തന്നേ, 

നിനെറ ആയുഷ്ട്ഠാലം മുഴുവനും നീന്നോടുകൂടെ ഇരു 

൯ നിന്നെ കാത്ത കൊള്ള കയും ച്ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 

മണവാക്ചനും ജനവും. ത്തൃമ്മി൯. 

ു റി ടം 
ര് വട്ടക്കാര൯ മണവാട്ടിയുടെ അണിവിരലില് മോതിരം ഇടുകൊണ്ടു 

ചൊല്ലുന്നു. 

വാഴ് പുകര്ം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കത്താവായ 

 യേശ്രമ് ശിഹായുടെ വലങ്കൈ രഹസ്യമായി നിന്െറ 
അട്ടക്കലേക്കു നീട്ടപ്പെടട്ടെ. പിശുധാം ദ്ലൂദരിഹന്മാരുടെ 
കൈകളിതനിന്നെന്നപോലെ പട്ടക്കാരനെറ കൈയി 
തനിന്നു നിനെറ പവിവാഹനിശ്ചയത്തിനെറ ലക്ഷ്ഷ്യമാ 
യ ഈ മോതിരത്തെ നി സ്വീകരിക്ക. തആത്മാവിനെറ 

യും ശരീരത്തിനെറയും സ്വസ്ഥതയാലും ഹൃദയസന്തോ 
ദ്ഖത്താലും തനിക്കും തനെറ പിതാവിന്നും തനെറ പ 

രിശുഖാ റുഹാഷ്ലു,ം സൃതിയും സ്യോത്രവും നി കരേറവു 
കയും ചെയ്യണം. 

മണവാട്ടിയും ജനവും. ത്ആഷ്ീിന. 

മണവാമലനും മണവാട്ടിക്കം വേണ്ടിയുള്ള 

പ്രാത്ഥന. 

പട്ട ക്കാരന്. 

ൽ 120 പഥക? ഠന 1൭. 1൧ 

ത്തരെറ മശിഹാമുലം വിശൂദ്ധ സഭയുടെ സന്തോ 
കങദധം പൂത്തിയാക്കിയ ദൈവമായ കത്താവു, അന്വ്യോ 
ന്യം വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്യിട്ടമള ഈ നമ്മുടെ മക്ക 
൫ സത്യംകൊണ്ടുെം നിതികൊണ്ടും പൂണ്ണുമാക്കട്ടെ. മി] 
വര് സ്വികരിച്ചീരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ദളോടുടകുടെ സ്വ 
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ഗ്രീയ വാഴ് പുകം താ൯ ഇവക്കു നല്ലട്ടെ. അടക്ക 
മൊതുക്കം കൊണ്ടെ ഇവരെ താ൯ അലങ്കരിക്കട്ടെ ഇ 
സ്ത്ാക്കിനെറയും റിബേക്കായുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം 
പൊന്നാഭരനെങ്ങള്ലാല് പൂള്ണുമാക്കിയപ്രുകാരം നിതി 
യുടെ മോതിരങ്ങളാല് താ൯ ഇവരെ പുണ്റ്റുമാക്കട്ടെ. 

തെറ രക്ഷകൊണ്ടടെ മംനവാഭനെ താ൯ സനത്തോഷ്കി 
പ്പിക്കട്ടെ. പഴക്കവും നാശവും വരാത്ത ആഗ്രഹിക്ക 

ത്തക്ക അലങ്കാരങ്ങളാല് ഠൌ മണവാട്ടിയെ താ൯ അലടും 
രിക്കട്ടെ. ഇന്പകരമായ (ര്രശാനപൃഷ്കു ഒദര്ലെക്കാര്ം വി 

ശേക്ഷവാസന നലച്ലന്ന പരിപാകതയിതകൂടി ഇവ 
രുടെ മന്ഡ്ഡ്യാക്ഷി മുഴുവനെയും കടത്തിക്കൊണ്ടു പോ 
കുവാ൯ ദൈവം ഇവക്കു സംഗതിയാക്കട്ടെ. മനുഷ്യ 
വപഗ്ുത്തെ ദ്വേക്കിക്കുന്ന മുക്മറ്മാരും അസൂഷക്കാരുമായ 
മനുഷ്ഷ്യരിതനീന്നു ദൈവം ഇവരെ രക്ഷിക്കട്ടെ. പി 
വാഹത്ത്നെറ നിമ്മലാവസ്ഥയെ വക്ഷളാക്കുന്ന മു 
ഷ്ാത്മാക്കളിതനിനശന ഇവരെ താ൯ പിട്ടപിക്കട്ടെ. ക 
ത്താവു തെറ അട്ടക്കതനീിറ്നു നന്മയുള്ള കാലങദളം 
അരനുഗ്രഹകരമായ ആനണ്ടുകളം ഇവക്കു നമ്ലട്ടെ. 

ദൈവമായ കത്താവേ, നീനെറ ശ്രേഷൃതയുടെ മു൯ 

പാകെ നില്ല,,ന്ന ബലഹിനരും പാപികളുമാകുന്ന നീ 
നെറ അടിയാരായ തെങദുടെ അപേക്ഷകറഥം കേട്ടു, 

പാഴ് വുകളൃടെ മക്കളെയും സന്തോകക്ങളുദുള കാലങദ 

ലെയും വക്കു നല്ലേ,നെമേ. സരപ്രുവ്ൃത്തികളാകുന്ന 
സപ്പത്തു ഇവക്കു പഡിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണമേ. നിഗ്നി 

ലു സത്യവിശ്വാസത്തില് ഇവരെ സ്ഥിരപ്പെട്ടത്തേ 

നെമേ. അതിത ഇവര് നിലനില്ലക് ന്നവരും, തങ്ങളുടെ 
മക്കര്ംക്ക അതിനെ അവകാശമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നവരും 

ആയിരിപ്പാ൯ ഇവക്കു കൃപ നല്ലേയണേമേ. ഈ കല്യാ 

നെവിരുന്നിനു ഒരുങ്ങിപന്നിട്ടളവരുടെമേലും നിനെറ 

നന്മകളും വാഴ് പുകളും വഡിപ്പിക്കേനേമേ. ജയം 
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നമള്തന്ന നീനെറ സ്ധിബായാത ഈ മണപ്പാളനെയും മണവാ 

്ടിയെയും കാത്തൃകൊള്ദേള നെമേ. പിതാവും പുത്രനും പ 

രിശു ഡറുഹായുമായ ദൈവമേ, തെങ്ങം എല്ലാവരുടെ 

മേലും നിനെറ അനുഗ്രഹങ്ങം വഷീപ്പ്ിക്കയും ചെ 

യയേനെമേ. ഹാശാ.-- 

ജനം. ആമ്മിന൯. 

ളു ൧൧ 

പാ തിപാ 1] 12 1 12 

ടു ൧൨ റി: 1൨൧ പി ഥി 

തി ര 1] . ൧ ൧ 

12 . ൩൧ 2 1൧൨൧൭ ൭: ചാ 1219 

ടം ൧ 22 12 .മീഠ? ട്ടോ 

[൧൦ 12 25൮. 1൧൨൧) ചട ൧൧൭ 

5 . ഥ് 2൨ ൭5 1) . ടു 5൨൧ 

12] 1൧൨൧ പട. ൧൨ . 22൧൧൧ ൦. 

1 111ഠ ച 1൧. 2൧ ഥാ ചാ ൭ ൬൩൧. 

. 13] ഥാ ര. പാഠ2..ക]ഠ രം 

൧൭) ൭൦ പുടം ബട വലു റി 
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7) 2 മം ടട പക ല് പി; 

1 12 (്ഠ . ന്ധ പട. ഠാ 

120 ചി.ക൧ഠ ം പു ചടി തടി 

ചട ൧൧: . ഥമ 1൧൭൧. ധാഠ . 2] 

ന കയ. ഠാ 1 ൭ മിച്ച ടു 

ട് 5൨൧ 12൧൨൦ . 12ചവഥടഥാ 1൧൧ 

ധാ 16 ് കഥ ന്ഥാഠ ര . ഥാ 

൩൭൧1൧0 . 1൧] 12 1ചയാഠ . കഥക 

. ൩൧൪ വാ 12! . 1൧൧൧ 

തജ 

പടുക്കാര൯ 

ഞാ൯ സഭയാകുന്നു. ഞാ൯ അത്യന്നതനെറ മ 
നെവാട്ടിയായ സഭയാകുന്നു. 

വിശു സഭ പറയുന്നതു” എത്തെന്നാത, അവസ 
എന്നെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതിനാത എനിക്കു ഭാഗ്യം. 

വന്നു എന്നെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച മണവാ&നെ 

ഞാന വന്നിക്കുനു൯ു. അവന് എന്നെ പവിപാഹത്തിനു 

നിശ്ചയിച്ച ദിപസത്തില് പെട്ടെന്നു ഡന്യയായിത്തി 

നന ലരിപ്രയായ എന്നെക്കുറിച്ചു സവ്വസ്ൃഷ്കിയും ആന 
റ്മിച്ചു. ഞാന ഏററം രശ്രഷൃതയുളള പളായി തിന്നതു 

കൊണ്ടു എനിക്കു ഭാഗ്യം. 
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ഞാ൯ എനെറ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടടകുടെ സന്തോ 
്മിപ്പാ൯സ അവ൯ ഉന്നതത്തില് എനിക്കായി മനെവറ 
ഒരുക്കിവച്ചു. ഞൊ൯ അതിന്നുള്ളിത പ്രവേശിച്ചു ഇരു 
നു. ഞൊ൯ അവനെ സ്യോത്രം ചെയ്യുന്നതിനാല് 

എനിക്കു ഭാഗ്യം. 

വിഗ്രഹാലയത്തില് നിന്നു അവ൯ എന്നെ ക്ൂട്ടിക്കൊ 
ണ്ദെപോയി., മറത്തിരിക്കുന്ന മമ്മങ്ദെം എനിക്കു കാ 
നിച്ചുതന്നു. ലോകാവസാനത്തോളം ഞാ൯ നിന്നോ 
ടകടെ ഉണ്ടെന്നു അവന് എനിക്കു പാശ്ദാനം ചെയ്യി 
രിക്കുന്നു. 

രാജപുത്രസ തരെറ പിതൃഗുഹത്തിതനിന്നു കൊണ്ടു 
പന്ന ഭാഗ്യങ്ങളെ ല്ലാം അവന് എനിക്കു തന്നു. ഇതര 
നിമിത്തം ഞൊ൯ അവനെ വന്ദിക്കുന്നു. 

എന്നെ വഞ്ചിച്ച മുദ്൩ന്നു ഹാ ക്കം. ഞാന് വിഗ്ര 
ഹാരാധനയാല് അശ്ദ്ധയായി തിനു. എന്നെ രക്ഷ്മി 
ക യേശുവിന്നു സ്യോത്രം. അതിനു എനക്കു യോഗ്യ) 
ത ലഭിച്ചതുകൊണ്ടു എനിക്കു ഭാഗ്യം. 

മാമോദിസാവെമളേ ംമൃലം തആത്മാവിനെറ ആയ്യധം 
അവന് എന്നെ ഡരര്പ്പറിച്ചു. തനെറ പരിശരധധശ 
രിരവും രക്തവുമാകുന്ന മോതിരം അവ൯ എനെറ വിര 
ലുകളില് ഇട്ട. 

മനെവാള൯ സൂയ്യന്നു സദൂശവും, മനെവാട്ടി പക 
ലീന്നു സദൂശവും, വിരുന്നു മുഴുവനും സൌരഭ്യമുളള 
പൃക്ഷത്തിന്നു സദൃശവും ആകുന്നു. 

ഗിതം. 

പട്ടക്കാര൯. സസഭഞാന്൯ സഭ ഞാനേ--- 
ലൈവത്തി൯ മണവാട്ടി. 
തിരുസഭയിങ്ങിതു ചൊല്ലി --ടുന്നു 
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എന്നെ നിയോഗിച്ചവനാല്: 
ഭാഗ്യമെനിക്കുണ്ടായി-- ടുന്നു. 

വന്നെന്നെ വേളിചെയു.--- 
കാന്തനെ വന്ദിച്ചിടു---ന്നേന്. 

വ്രന്നുടെ കല്യാണനാജളില്-- 
സൃഷ്ടികളെ ല്ലാം ആന---ന്ദിച്ചു. 

പെട്ടെന്നഗതി ധനൃയായേ൯--- 
വഭ്ധിച്ചേററം ഭാഗുമട--- ഞ്ഞേന്. 

സഖികക സഹിതം മോദിപ്പാ൯--- 
ഉയരെ മണവറ വച്ചെ--നിക്കു. 

തൃഭമിത കയറി ഞാനിരുന്നു--- 
ഭാഗ്യവതി ഞാനായി --ടുശ്ന. 

വിഗ്രഹം വിട്ടെന്നെ നടത്തി. 
ഞാനതിനെ പിഴ ചൊല്ലി -- ടുന്നു. 

ഒള്ിവാം മമ്മം കാണിച്ചു-- 
ലോകാന്തുംവരെ നിന്നോ--ടെന്നും. 

ഞാനെന്നുജ്്. വാശത്തം--- 

ജനക൯പക്കല് നിന്നി--ഭാഗ്യം. 

രാജസുതന് എനിക്കായ് നല്ലി 
സവ്വമെനിക്കായി തന്നി---ടു ന്നു. 
] 

ഇതിനാലവനെ വന്ദിക്കുന്നേന൯--- 
വിഗ്രഹഭക്തി ചുററി---ച്ചെന്നെ. 

കഷ്ടം വഞ്ചകനാം ഭൂഷ്ടന്നു-- 

രക്ഷകനാമിശോയെ--സ്പോത്രം, 

യോോധ്ൃത തന്നവനെന് ഭാഗ്യം 

സ്റ്റാനത്താല് വിശുദ്ധാത്മ --ന്െറ 

ആയുധമെന്നെ ചാത്തി താ൯--- 

മാംസം രക്തം മോതി ---രമായി. 

ഇട്ടുതന്നാ൯ വിരലിന്ദേല്--- 

മണവാ&ന് താ൯ സ്പൂയ്യ-- നൊപ്പം. 

മണവാട്ടി പകലോടു തൂല്യം-- 
പരിമള. വൃക്ഷത്തൊട--ങ്ങനെ 

വിരുന്നാസകലവും തുല്യം. 
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ആശിപ്വാദം. 

പട്ടകാര൯. ൭൫െപത്താത നിതികരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കന്ന 
ഈൌ സാക്ഷ്യത്തില് ഒരുങ്ങിപന്ന്രീക്കുനന പിശ്വാസിക 
൫81 കത്താവു നിങ്ങമുടെ പ്രയത്നങ്ങളടെ കൂലി ഒന്നു 
മുപ്പതായും, ഒന്നു അറുപതായും, ഒന്നു നൃഠായും നിങ്ങം 
ക്ക, നല്ല,ട്ടെ. എല്ലായ്പോഴും നന്മകഠം നിങ്ങര്ംക്കു താ൯ 
നല്ലട്ടെ. നമ്മുടെ കത്താവിന്ദെറ സ്പിബാ രാപ്പകൽ നീ 
ങ്ങഭോട്ടകുടെ ഇരുന്നു, തിന്മപെട്ടവനിരുനിശ്ും അവ 
നെറ സൈന്ൃയങ്ങളില്നിന്നും എല്ലായ്യ്യോഴ്സം നിങ്ങളെ. 
കാത്തൃകൊള്ള കയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 

കഅനംം ത്തമ്മിന. 

ഒന്നാഥത്തെ ശുശ്രൃക്ഷ അവസാനി ചം 



5൭൧൧ 

. 10 ൧൨൧൭.൧ 

ം കഥ പ ൭. 1.51 1൧൧൨൧. 

. ചാകാ 122. 
കി ഉളൂ. ത്സ 0 മ? ഗ 2 റ് കി ടു 

ം ഠി 1202൧. 1൩൭. മഥ ന; ]൨ക] 

പട്ടുക്കാര൯. 

പിതാവിന്നും വൂത്രന്നും വരിശുദ ദൃഹായിക്കും സൃത് 

ജനം 

ബലഹിനരും പാപികള് മായ......... 

പ്രാരംഭപ്പാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്. ൭ദെവമായ കത്താവേ, മാത്തുപോകാ 
ത്ത ആ കല്യാനെപിരുന്നിന്നും, അഴിത്തുപോകാത്ത ആആ 
മനെവഠറയ്കും ഞങ്ങളെ വയോഗ്യതയുഭളവരാക്കേണെമേ. 

ആ കല്യാനെവിരുന്നിന്നു ക്ഷനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തോ 

ഴ് മക്കാരോട്ടകടടെ നിനെറ നിതസന്തോകങ്ങര്ംക്കു ഞ 
ങ്ങളെയും നി ക്മ്ണനീിക്കേനെമേ. ഞങ്ങിം അവരോടു 
കുടെയും, അവരടെ െടയിലും നിനക്കും നിസെറ പി 

താഡിന്നും പരിശു ഡാ റുഹാഷ്കുചം സൃതിയും സ്യോത്രവും 
കരേറവകയും ച്ചെയ്യുമാറാകേനെമേ. ഹാശാ-- 

ളൂുനഠം ൃത്തുമ്മിന൯ം 

ദ വട്ടക്കാര൯ മണാവാള. മണെവാടിമാരെ അനഗ്രഫിച്ച ചൊല്ലുമ്പോഗ 

മണപാഭ.നും മണവാട്ടിയും തന്നെത്താന് വണങ്ങി കുരിശു വരയഷ്ക്ുണം. 



ളി 

ചനം 
. 12ചാ 11 1൨5 

7, ഷി 0൭. ച കട. ചാ 1൩൦ 

പ തു 
മ, ൦൦ . 1൨൧൦ 5൦.5 ൩൭. കിന് 

പ് പ്പ ൩൧൨൧൧0 ൧൧ പഠ. 

പി ം 
. ന്ഥ 1] ൨൧൧ പതഠ. യ 

ചാം! ചു 1൩൪. ൭. 1൩൦ പ ലു 

്രമാ പഠ. ലു ാ 0൬. 1൧൭ 

നാ 1൩. ൦1൩൭. ൭൭ ടം? . സിപ്, 
൦002. 8 4ഷ ൦൦. (ചാടാ ്ട. 

ലി 1൦൩൪. ല് ഡാ . ൩൧൨൧൧) രഥ 

ലര മവ. ചു ൩൭. .. ൧൦ 2൭൧. 

രമാ പണ്ടം ളം ച 0൦ . പി 

ടം 1൩൭. ഡ് ൭ ന്ഥയാചാ 
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തജ്യൂമ. 

പട്ടക്കാരന്. വ്്്വ്യന്മാരായ നിതിമാന്മാരെ വാഴ്ചിയ 
ദൈവം, തനെറ കൃപയുടെ ബഫ്ുത്വത്താല് ഈ തന്െറ 
അടിയാരെയും 4 വാഴ്ച,ട്ടെ! 

ജനം. ദൈപമേ, ഞങ്ങളടെ മേല് അന്ധഗ്രഹം ചെയ്യേ 

നെമേം 

പട്ടക്കാരന്. ആആദാമ്മിനെയും ഫവ്വായെയും വാക്കിയ 
ദൈവം. തനെറ കൃപയുടെ ബഫ്ുത്വത്താഅ ഈ തെറ 
അടിയാരെയും മ വാഷ്ണട്ടെ ! 

ജനം. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെമേതു അനുഥഹം ചെയേ 

ണമേ. 

പട്ടക്കാരന്. അല്്ചഹാമ്മിനെയും സാറാഖ്യെയും വാ 

റിയ ദൈവം, തന്െറ കൃപയുടെ ബഫുത്വത്താത ഈ 

തെറ അടിയാരെയും 4 പാഴ്ച,ട്ടെ ! 
ജനം. ദൈവമേ, ഞംദേടടടെ മേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേ 

ണെ മേ. 

പട്ടക്കാര൯. യിസ്റ്റാക്കിനെയും റഫ് ക്കായെ ഡും വാഴ്ി 

യ ദൈവം, തന്റെ കൃപയുടെ ബഹ്ുത്വത്താത ഈത 
നെറ ടിയര്: 4 വാഴ്ചംട്ടെ ! 

ജനം. ദൈവമേ, ഞങ്ങടുടെമേത അനുഗധഹം ചെയ്യേ 

നമേ. 

പട്ടക്കാരന്. യാക്കോബിനെയും റാഹേലിനെയും പാ 

ഴിയ ദൈവം, തന്െറ കൃപയുടെ ബഹുത്വത്താല് ഈ 
തനെറെഠറ അടിയാരെയും മ വാഴ്ച,ട്ടെ ! 

ജനം. ദൈപമേ, ഞരങ്ങ;ടെമേത അനുധഹം ചെയ്യേ 

ണ മേം ി 

പക്ടകാര൯. മിസ്രയിമ്മിതവെച്ചു യൌസേഫിനെ പാ 
ഗിയ ദൈവം, തന്െറ കൂപയുടെ ബഫ്ൃത്വത്താത ഈ 
ഞ് 

തെറ അടിയാരെയും 124 വാഴട്ടെ ! 
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ജനം. ദൈവമേ. ഞങ്ങളുടെമേത അനുഗ്രഹം ചെയ്യേ 
നെ മ. 

പട്ടക്കാരന്, 

മ നം 

പട്ടക്കാരന്. 

മൂ റ്റാഠം 

പട്ടക്കാരന്. 

ഒനാം 

പട്ടുക്കാര൯. 

കുന. 

ളനം 

പട്ടക്കാരന്, 

ജൂ നാം 

ഗീത. 

പൂവവിശുഭ്ധരെ 
വാഴ് ത്തിയ സവഖ്യേശന്, 
ബഫഹുലമതാം തന് 
കൂപയാലിവരെ പ വായട, 

ദേവാ കൃപ ചെയ്യണമേ നി. 

ആദം ഹവ്വാ എന്നവരെ 
വാരിയ സല്വേശന്, 
ബഫുലമതാം ത൯ 

കൃപയാലിവരെ വാടെ, 

ദേവാ കൃപ ഖെയ്യണമേ നി 

അബ്ര്യാം സാറാ എന്നവരെ 

വാരിയ സവ്വേശന്, 
ബഹുലമതാം തന് 
കൂപയാലിവരെ പ. വാൃ്ട്ടെ, 

ദേവ? കൃപ ചെയ്യണമേ നി. 
ഇസ്റ്റക്കു റഫ് ക്കാ എന്നവരെ 
വാക്യ സവ്വേശന്, 
ബഹുലമതാം തന് 
പയാലിവരെ ി ി വായ്ൃട്ടെ, 

ദേവാ കൃപ ചെയ്യണമേ 

യാക്കൊബ റാഹേല് എന്നവരെ 
വാക്ക്രിയ സല്വേശന് 
ബഫഹുലമതാം തന് 
പയാലിവഒ കൂ ലൂിവരെ പ- വാൃ്കട്ടെ. 

ന. 

ഭേപാ കൃപ ചെയ്യണമേ നി. 
മെസ്രേനില് യെഃസേഫിനെ 
വാക്ക്രിയ സപ്വേശന് 
ബപുലമതാം ത൯ 
കൃപയാലിവരെ പ. വാഷ്ടൂട്ടെ, 

ദേവാ കൃപ ചെയ്യണമേ നീ. 
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പ്രാത്ഥന 

പട്ടുക്കാര൯. കത്താവേ, അന്യോന്യം ഒന്നായി തീന്നി 
രിക്കുന്ന ഈ നിസെറ അടിയാരെ, നിന്െറ മാനങ്ങ 
ടെ ഐശ്വയ്യത്താര ശ്ര കരാക്കേനേമേ. നിനെറ ന 
തവരങ്ങളാല്ത ഇവരെ നീ സന്തോക്ഷിപ്പിക്കേനെമേ. 
നിനെറ ദൈവിയ കല്പനകളുടെ ആനന്ദംകൊണ്ടെ ഠെ 
വരെ നിറമയ്യേനെമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുഡാ 
ദുഹായുമായ ദൈവമേ, ഇവര് സന്തോക്ഷത്തോട്ടം ത്ത 
നന്ദത്തോട്ടം ക്ലടെ നിനക്കു സൃതിപാട്ടകയും, നിന്െറ 
തിരുസന്നിധിയില് ഉല്ലസ്സിക്കയും ചെയ്യുമാറാകേനെമേ. 
ഹാശാ--- 

ജനം. ത്ആക്മിശ൯. 

. ച്ച. (൨-ഫഥഠഥ 

യ്: 
ഗ ൩ 9 മം ൭ പ ക, ററ മം ഴു 

പ൦൧.ഫ൧ ഹാ (൧ ഴം ൧൧].൬ഠഃ റ ൧൨൨൭5൨ 

ി പ. 0 1 വം ഥ റ ഴ ി 

൩൧-൭൬. 7൧.ഥഥഠ,. ൭൨൩൧2൧5൧ 1തായെ 

നതു ഴ് തയ്യ മി യ് റ മു 

൦ പ൧ഠ 5൨൧. . ധാ ൭ കഥ 1ടോ 

തജ്യൂമ. 

മസുമൂരം ൧1. 1, 9: 

പടകാര൯., കുത്താവേ, രാജാവു നിനെറ ബലത്തില് 

ഡന്തോക്ഷിക്കം. നിനെറ രക്ഷയില് അവന് അധിക 

മായി ത്തനന്മിക്കും. 

പുതിപാകും. എശൂകൊണ്ടൈന്നാരു നമദ്മയാകുന്ന അ 

ഗ്രഹം നി അവന്നു മുനപെടുത്തി. അവനെറ തല 
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ഡില് മഹത്വമുളള കിരിടം നി വയഷ്കയും ച്ചെയ്യു. ബാ 

റെക് മാര്. 

പടകഷാര൯. വിതാവിന്നും പുത്രന്നും......... 

ജനം. ആടഭിമുതത എന്നെന്നേക്കും... ....... 

ഗിതം 

പട്ടക്കാര൯. കുത്തനെ രാജന് നിന് ബലത്തില് 

സന്തോഷിക്കും. ഹട-൭ --ഹ 

തവ രക്ഷയിലവനേററം മോദിക്കും. 

പ്രതിവാകും. നയ്യയിന്നയുഗ്രഹം മുന്പിടട- 

ന്നവനെ നീ ഹ-൭-ഫ 
മാന്പ്യമാം മുടി ത൯ ശിരസ്സിൽ 

ചൂട്ടു ന്ന---ബ്വാറെകുമാര. 

. 1.൭൧. . ൧ഠ . 5൭൨൧. 

. ഥാ 1൨5 

യ റ പിറ 

(൨. ൧൧൦.൨൧]ഠ. 2 | പച്ടാ 
ഴു ി $ു ി ള് 1) ട്. 

൧൦... ] ഥു (൨ ഠാ ി 1_൧ഠ 

൫൩൭൦൦൧൭൬ നം ംഴ് സം. 

പിട 11൦ 124-ടോകാ 
“3൧ . 1൧. . ൧൦൨൧൧ . 5൧൧ 

അത്ഥഠ 

പട്ടക്കാരന്. സഭയായുഭ്ദലലോവേ, മനെവാഉള൯ നി 
നെറ മനെവറയെ ഡ്വഗ്ലാധിഡ്വഗ്ശുങ്ങളില് ഉലപ്പിച്ചി 
രിക്കുന്നു. അവ൯ പവാശത്തം ചെയ്യതപോലെ. മേല 
൭൭ പ്രഭ ത്വങ്ങംക്കും അധികാരങദംക്കും, ശക്തികും 
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ക്കം മേലായി, അത്യുന്നതങ്ങളില് നിന്നെ കരേററിയി 
രിക്കുന്നു. 

ശുശ്രകക്കാരന്, സ്പൌമെ൯ കാലോസ് . 

ജനം. ്മറിയേലായിദ്ഡ്ഡോന്. 

പ്രോമ്യോ൯ 
പട്ടക്കാരന്. നാമെല്ലാവരും പ്രാത്മിച്ച് 

ജനം. അരനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താവേ 

പട്ടകാര൯. സ്തുതിയും സ്ഷോത്രവും......... 
ഒഇരുന്നവരും, ഇരിക്കുന്നവരും, തലമുറതലമുറ 

യായി യഥാപ്രുകാരമീരിക്കുന്നവനുമായ ഡ്വയംഭ വും, 
തന്നെറ മാലാകമാര് തനെറ സിംഹാസനത്തിന്നു ചുറഠം 
നീന്നും തനിക്കു പന്മനം അനെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
തതൃദ്ൃന്തമില്ലാത്ത വചനവും, ധാരാളമായി തന്െറ ക 
രുനെനിമിത്തം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും കരുനെ 
ചെയ്യ, തെറ അടുക്കലേക്കു നമ്മുടെ വശശുത്തെ തിരി 
പിച്ചു മഹത്വപാനും മഹോന്നതനും, മനെവാഉന്മാക്കും 
മനെ പാട്ടികരംക്കം സന്തോമദ്മങദകടെ കിരിടങ്ങളെ 
സൌജന്യം ചെയ്യുന്നവനുമായ തെറ ശ്രേഷ്ത്വത്തി 
ന്നു സൃതി. തനെറ അടിയാരുടെ കിരിടംവാഴ്സിനെറ ശ്ര 
ര്രൂദ്൭ പൃള്ണണുമാക്കപ്പെടടന്ന ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആ 
യുഷ്ക്ലാലം മുഴുവനും സൂതീയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും . 

തനിക്ക. യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ഹാശാ-- 

ഇുനംം ത്ആമ്മിന൯. 

പട്ടുക്കാര൯ 

സെദുറരാ 

സകല സ്വഗ്ലീയ സൈന്യങ്ങളും ഭയത്തോടും വിറ 
ഡലോടടംകൂടെ തന്നെ മഹത്വികരിക്കയും, അതുന്നതങ്ങ 
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ഭ്രിത അഗ്രിമയന്മാരടെ കൂട്ടങ്ദര്ം തനെറ ശ്രേഷുൃതയി 
ട്ടംല് ഭ്രമിച്ചു ഇ&കുകയും, അവ്വള്ണനിയമായ തസെറ 
കരുനെജയടെയും, അപരിമേയമായ തെറ ദയയുടെ 
യും ധാരാളതയാത എളിയവരായ തെങ്ങടെ സൃതിക 
ക്രീത സന്തോക്കിക്കയും, ബലഹിനരും മനെമയരുമായ 

തെങ്ങളലടെ ശ്രശ്രൃക്ഷയിത പ്രുസാദിക്കയും ച്ചെയ്യുന്ന 
മൈവമായ കത്താവേ, എല്ലാ സ്ഥചങ്ങളിലും സഞ്ചരി 
ക്കന്നവരും, നിനെറ ശ്രേഷൃതയുടെ അധികാരത്തിന 
കിഴില് വസിക്കുന്നവരും, പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ 
അട്ടത്തുവന്നു, നീിസെറ കരുനെയുടെ നീഴലിന൯ുകിഴി 
ലും നീസെറ ദയയുടെ ചിറകിന൯ന കിഴിലും അഭയം 
പ്രാപിച്ടിരിക്കുന്നവരുമായ നിസനെറ അടിയാരെ നി 
പാക്ടേര,ണമേ. ഇപര്൪ തങ്ങളുടെ സകല പ്രുവൃത്തിക 
ലിലും ഉത്തമരായിരിപ്പാ൯ ഇവരെ നി സുഖത്തോ 
ടെ രക്ഷ്മിച്ച് സന്തോക്ഷിപ്പിക്കേനേമേ. കത്താവേ, 
വരെ കാത്തു സ്വഗ്ലൂരാജ്യത്തേക്കു നടത്തുന്ന നേര് 
വഴിയില്കൂടി ഓടടവാനും, ആത്മിയനല്പരങ്ങളില് പൂ 
ഉുതയുഭഉവരാകുവാനും, ദേഹദേഹികര്ംക്കു പ്രയോ 
ജനകരമായ ദൈവികവ്യാപാരം ചെയ്യു ആദായം 
ഉണ്ടാക്കുവാനും ഇവക്കു കൃപ നല്ലേ,നെമേ. കത്താ 
വേ, നിത്യങ്കിപനെ സ്നോഹിക്കുന്നവരും, പാപമരനണെമു 
ആേവരില്ന്ന്ന് ആകന്നിരിക്കു നവരാകുപാസ റെവ 
ക്ക നി സംഗതി ആക്കേനെമേ. നിന്െറ പരിശുദ്ധത 
യൃടെ പാശ്ചത്തേക്കു അടുത്തവരുവാനും, ശപിക്കപ്പെട്ട 
സാത്താരെറ അടിമയിതനിനു ഓടിപ്പ്യോകുവാനും ഇ 
പരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്നാക്കേനെമേ. നിനെ ത്ത 
ത്മിയമുന്തിരിത്തോട്ടത്തിത നിതിയുടെ വേലക്കാരും, നി 
ന്നോടുള്ള ഭയഭക്തിയുടെ തിക്ടടൃതയിലും, നിനെറ കല്ല 
നകള്ടടെ അരനുകഷ്യയാനത്തിലും താല്പയ്യമുള വരാകുപാ൯ന 
തെങ്ദോംക്കും ഇവക്കും ഇടയാക്കേനെമേ കത്താവ, 
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നിന്റ പരിശു ഡന്മാരുടെ സംലലങ്ദംക്കു തല്യരും, 
അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കു സവരം, തിന്മപെട്ടവനെ ദ്വേ 
ദ്ഷിക്കുന്നവരും, നിരനെറ ദൈവത്വത്തിന്ന് അനുസര 
നെമുമുഉ വരും ആയിട്ട്! തെങദളെ ത്തൃക്കേനെമേ. നി 
സെറ സ്വഗ്ശുരാജ്ൃത്തിത തആആനന്മ്പ്പാ൯ തെങ്ങളെ പ്യാ 
ഥൃതയുഭള വരാക്കേനെമേ. നല്ലവനും മനുക്ഷ്യരെ സ്നോ 

ഹിക്കുന്നവനും നിയാകയാത, നിനക്കും നിനെറ പി 
താവിന്ുനും, നിനെറ പരിശ്രഡറുഹാഷ്കുചം സൃതിയും 
സ്്ോത്രവും ഞങ്ങം കരേറരന്നു. ഹാശാ--- 

ജനം. (ആമ്മി൯. 

അതിസെറശേഷം 

ട 1൧൧൧൧ 1൧ 

പ് ഥ കംം ഴു ടു ട് 0 

പഥം. 1൧ 1൧൧൦. ൧൨൭ ൧.5൭. 1൧ 
1). 1 ൭.൦ ി ഴു ക ക 

ലി ഥം 2൭ ലി. ൧ 1൧ടെഥ ൨൧൧. 

0). 7 ച (2. ൭൩ഥ0ംം ൬൩ ൧ ൦൦ ഒ 29 

ചാ]? 1 “൧൨൭൧ പഥ 54552 
സ ക ഗ € ഴു ഴു 

വു [75 ഡല കം ൧൧൨൭ മഠ കി 

ഴു ി € 

വിട് 1! 1_൧വഥഠ 
വി ി ഴു ചി 

ഴം നഠ൦ . പ ഹ സല പ; പ 

ി ൩ പം ഴു ഴു ച മി യ്ത. 

1-ഫ 1_ഫ.ഫടം ൧-5 ല്ഷകിടാത് ടട 
ക. ൩ ഴു ന് 

[ 14 ്ു 9 കഥക ൩ ്ചഥാഠ ം പ്ര പവിക. 

൩ മം നിന് ്ി ന ഴു ഴ ഴ ക ൭ 

സ്ഥാ “.൨ചാീം ഥു യം ട് 1൧ രു 
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റ ന 2 ത “യു [ി ി ് ത ഴു 

ന 12 ഥി ഷിച്ചു 2൧൭൯ 
[മ ി ി 0 ൭ 7ംംം ത 

ച്ച ൽ 1൩൭. ഹം ൩൧.൭ പട ൨൧൨൭൧ 

ഷു കി ി ച്. 7 ലിനി ഷ്, ഥ മി ക ചി ഥ് 

 നഠഠി . ടട 1൧൧. | 12൨൧൧. പ 

വ ടട വച റഫ 

പട്ടക്കാരന്. 

ജ്ാതികകടെ പുത്രി ! നി എത്ര സുന്മരി, നി എത്ര 
സുന്മരി, ദ്ല്ദേമോനരാജഭാവു സഭയാകുന്ന നിന്നെ വാ 
ത്സല്ലിച്ചു (പറയുന്നതു) നിനെറ അധരങ്ങം തേ൯കട്ട 
പൊഴിക്കുന്നു. നിനെറ വസ്രങ്ങളടെ വാസന വസ 
ന്തകാലത്തെ പനിനിര്പുഷ്കുത്തിനെറ വാസനപോലെ 
യാകുന്നു. സഭയേ! നി സപവ്വാംഗസുന്മരിയാകുന്നു. 
നിന്നില് യാതൊരു മാലിന്യവുമില്ല, നി അവനെറ സി 
ബായെ വന്ദിക്കുന്നതിനാത മ് ശിഹാരാജാവു ന്നിന്നെ 
കാക്കുന്ു--ബാഠെക്മാര്. 

പട്ടക്കാരന്. വവിതാവിന്ും വൃത്രന്നും വരിശു ദ്ധ 
ഹായ്ക്ര്ചം സൂതി. 

ജനം. ആആഭിമുതത എന്നെന്നേക്കും തനേ. ത്ത 
മമിന. 

പട്ടുക്കാര൯. 

ജാതികളുടെ പുത്രി! നീ എത്ര സുന്മരി, നി എത്ര 
സുന്ദരി, സപവ്വലോകത്തിന്മേലും ഉദിക്കുന്ന സ്ൂയ്യനോട്ട 
നീ സദൃശയാകുന്നു. നിദ നെറദിമേരു സ്വിബായു 
ട്ടെ മുക്രയുണ്ടു. പെടി മള നിസെറ വായ് ലു തിപാ 
ട0൯. നിന്റെറ ചുണ്ടുകളില് ദൈവപൃത്രരെറ തിരുര 
ക്തം പുരണഭിരിക്കുന്ു. നിന്െറ സന്താനങദര്ം രാപ്പ കല് സ്ഷ്ോത്രം പാട്ടകയും ചെയ്യുന്നു. 
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കത്താവേ, തെങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു, തെങ്ങംക്കു 
സഹായം ചെയ്യേനെമേ. 

ഗിതം. 

പട്ടകകാര൯ം ജാതിയിന പുത്രീ നീയേ ! സുന്ദരി -ബഹു സുന്ദരി, 
ഗ്ലേമോന്രാജന് തിരുസഭയാം നിന്നെ---വള്ല്്സിക്കുന്നു. 

തേന്കട്ടുകാം നി൯---അധരം പൊഴിക്കുന്നു 
അങ്കികദ സുഗന്ധി--- നീസാന് കുസുമംപോല്. 

സുന്ദരി സഭയേ ! നിന്നില് മാലിന്യം --- ഇല്ലേതുമേ 
മ് ശിഹാരാജന് തന് കുരിശാല് നിന്നെ കാത്തീടുന്നു. 
ഫാലേലൃയാ -൭.-ഹാലേലൃയയാ-ബ്ചാറെക്മാര. 

പിത്ത പൂത്രവിശുദ്വാത്മന്നു സൂതി. ഹറലല്യയഷ്യ. 

പട്ടുക്കാര൯. ജാതിയി൯ പുത്രി നിയേ ! സുന്ദരി ---ബഫ്ൃ സുന്ദരി 
അഖിലാണ്ഡത്തില് സൂയ്യനു സദ്ൃശ---നീ ആകുന്നു. 

നിന്െറ നെററിമേത---സ്പീബായിന മൂ 

വിശുഭ്ധമാം നിന് വായ് ---സ്യോത്രം പാടുന്നു. 

തിരുരക്തത്താല്, നിന്നുടെ ചുണ്ടെല്ലാം--- ചുവന്നതത്രേ 
തവ പ്രജ രാപ്പകല് സ്നോത്രം സന്നിധിയില്--- പാടിടുന്നു. 

ഹാലേലൃയുടമുംഫാലേലൃയ്യാ. 

നാഥാ അനുഗ്രഹിച്ചെങ്ങളെ തൂണതയ്മുണമേ. 

പ്രാത്ഥന 

പട്ടക്കാരന്. കുത്തിനെ എന്ന നഗരത്തിലേക്കു കല്യാ 
നെവിരുന്നിശ്നു ക്ഷ്ഷണിക്കപ്പെട്ടകയും, വെളള ത്തെ നല്ല 
പിത്തൊയി മാറരകയും ചെയ്യു സത്ൃത്തിസെറയും നീതി 
യുടെയും മനെവാളഉ നായി, ഇപ്പോഴ്ചം മനുക്ഷ്യരെ സ്നേ 

ഹിക്കുന്ന കത്താവേ., നീനെറ കൃപയാല് ഞങ്ങള്ടെ 
പ്രാത്ഥനകഭ൫്െ കൈക്കൊണ്ട് , നിനെറ വിശുദ മദ്'ബ 
ഹായുടെ മുസപാകെ തങ്ങളുടെ കഴ്ത്തുകളെ വനെക്കി 
യിരിക്കുന്ന ഈ നിരെറ അടിയാരെ നി വാഴ്കേ,ണെമേ. 
അരനുഗ്രഹങ്ങമും കരുനെയും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിനെറ 
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പലങ്കൈ െവരുടെമേല് ആവസിപ്പ്'ക്കേനേമേ. നി 

നെറ ആത്മിയമനെവറയിത വരെ നി സന്തോക്ഷി 

പിക്കേനമേ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കയും, നിന്െറ കല്പന 

കളെ ആചരിക്കയും ചെയ്യിട്ട്ള പിശുദ്ധന്മാക്കു വാശ 

ത്തം ച്ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കല്യാനെവിരുന്നിന്നു തെങ്ങ 

൫.യും ഇവരെയും നി യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കേണെമേ. 

ഞെങദളം ഇവരും നിന്െറ വലത്തൃഭാഗത്തൃനിന്നു, നീ 

നെറ കരുനെയെ കണ്ടുകൊണ്ട്, നിനക്കു സൃതിയും 

സത്രവും കരേറരമാറാകേനെമേ. ഹാശാ- 

കനം. ത്തമ്മ൯. 

ശുശ്രുഷകന്. 

വെെ൯ലൊസ് ഗരിഹാ എഫേസിയക്കാക്ക എഴുതി 

യ ലേഖനം ൫വാം അമധ്ധ്യായത്തിതനിറ്ത് . 

ക നാം 

ശ്രീഹന്മാരുടെ ൭ ടയവന്നു തി. കത്താവേ, 
നിനെറ വചനങ്ങളെ തീരിച്ചറിയുന്നതിനു തെങ്ങംക്കു 
കുപ നമല്ലേ,ണെമേ. 

ശുശ്രൂഷകന്, 

എനൌൈറ സഹോദരന്മാരേ ! നമ്മുടെ കത്താവായ 
യേശുമ്ശിീഹായുടെ നാമത്തില് എല്ലാവന്നുംവേണ്ടി എ 
പ്രായ്യ്യോഴ്ചം പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സ്യോത്രം ചെയ്യു 
ന്നവരായിരിപ്പ്പിസ. മ്ശിഹായുടെ സ്നേഹത്താല് അ 
സ്വ്യോന്യം കിഴ്പ്പെട്ടന്നവരായിരിപ്പിസ. സ്ര്്ികളേ, നമ്മു 
ടെ കത്താവിശ്൯് എന്നപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭത്താക്കന്മാ 
ക്കു കീക്കിട്ടിരിപ്പിസ. എന്തൂകൊണ്ടൈന്നാത, മ് ശിഹാസ 
ഭയുടെ തലയും ശരിരത്തിസെറ രക്ഷിതാവും ആകുന്ന 
പ്രകാരം പുരുക൯ ഡ്ര്്രിയുടെ തലയാകുന്നു. സഭ മ് ശി 
ഹായിക്കു, കിഴ പ്പെടടന്നപ്രുകാരം തന്നേ ഭായ്യമാരും തങ്ങ 
മൂടെ ഭത്താക്കന്മാക്കു സകലത്തിലും കിഴ്പ്പെട്ടിരിക്കനെം. 
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പുരക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭായ്യമാരെ സ്നോഹിപ്പിനു. മ് ശി 
ഹായും തരെറ സഭയെ സ്നേഹിക്കയും, ജലസ്പാനത്താ 
ലും വച്ചനത്താലും അതിനെ ശുഡധികരിച്ചു വെടിപ്പാ 
ക്കുവാനും, മഹത്വമുദ്ളതായും, മാലിനുവും, കറയും 
ഒവയ്കു, സമമായ യാതൊന്നും ഇല്ലാതെ, വിശദ്ധയ്യം 
നിഷ്ക് ൭ ഒംയുമായും തനിക്കു തന്നേ സഭയായി അതിനെ 
നീത്തുൃവാനും, അതിനുവേണ്ടി തന്നെത്തന്നേ ഏംപ്പി 
ചുകൊടുക്കയും ചെയ്യുതുപോലെ തന്നേ. ഇപ്രുകാരം ത 
ദേകടെ ശരീരങ്ങളെ എന്നപോലെ, തങ്ങടെ ഭായ്യമാ 
രെ സ്നോഹിപ്പാ൯ പുരുക്ഷന്മാക്കു ന്യായമാകുന്നു. ഹാ 
ലേടുയ്യാ-൭ _.ഹാലേലൃയ്യാ. 

ശുശ്രൂഷകന്. 

സഹോദരന്മാരേ, നാം അടക്കത്തോടടം ഭയത്തോട്ടം 
വനേക്കുത്തോട്ടം ശ്രദ്ധിച്ചു , നമ്മുടെ കത്താവേശ്രമ് ശി 
ഹായുടെ വിശൂധ ഏവ൯ഗേലിയോനിലെ ദൈവത്തി 
൯ ജിവനുമ്ള വചനങ്ങമൃടെ അറിയിപ്പിനെ കേദം 
ക്കനെം. 

ഭര് ഗുവിടെ വട്ടക്കാര൯ മണവാജയെറയും മണുവാട്ടിയുടെയും വലത്തു 

കൈക തമ്മിത പിടിപ്പിക്കണം. 

ഭ് അതിനെറ ശേക്ഷം പട്ടക്കാര൯ ഏവ൯ഗേലിയോ൯ വായിക്കുന്നു. 

പിശുഭ്ധ്വ്മത്തായി യുടെ ഏവ൯ഗേലിയോന൯ു. 

അ. ൭൯. ൧-൬. 

ഈശൊതപ്പുരാന ൌ വച്ചനങ്ങളെ. പറഞ്ഞു 

തിന്നശേക്ഷം ഗ്ലീലായിതനിന്നു യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ം യോ 

ദുനാനെറ അക്കരെ യിഹ്രദിനൈറ ആഅതൃത്തിയിലേക്കു 
എഴുന്നള്ളി. വരെ പുരുക്ഷാരം തെറ പിന്നാലെ 

ചെന്നു. അവിടെവെച്ചു അവരെ താ൯ സെൌഖ്യമാ 

ക്കി. പ്രിഃശന്മാർ അവനെറ അടുക്കല് വന്ന്, അവ 

നെ പരിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു , യാതൊരു കാരണത്താല് എ 

ങ്കിലും ഒതത്തന്നു തനെറ ഭായ്യയെ ഉപേക്ഷിപ്പാ൯ ന്യാ 
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യമാകുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പ്പോം താ൯ 
അവരോട്ട ഉത്തരമായി അരുഭ്ലിച്ചെയുത : ആദിയില് സ്പൂ 

ഷ്കിച്ചവ൯ അവരെ തആആതരനെം പെണ്ണുമായി സ്ൃഷ്മിച്ചു 

എന്നും, ഇതകൊണ്ടു പുരുക്ക൯ തനെറ പീിതാവ്നെ 
യും തന്െറ മാതാവിനെയും വിട്ടു തനെറ ഭായ്യയോടട 
ചേന്നീരിക്കും, അവര ഇരുവരും ഒരു ജഡ്ധമായിത്തിതം 
എന്ന് അരുളിച്ചെയ്യു എന്നും ഉത് നിങ്ങര്ം പായി 
ചിട്ടിപ്ലയൊ ? ആകയാല് അവര് രട്ടെല്ല, ഒരു ശരിര 
മത്രെ. അതുകൊണ്ടെ, ദൈവം കുട്ടിച്ചേത്തതിനെ മനു 
ക്൮ൃന൯ വേര്പിരിക്കരുത്. 

നിങ്ങാംക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരി! 
ക്കട്ടെ ! 

ജനനം 

നിനെ തആത്മാപവോട്ട കൂടെയും ൭ഉണ്ടൊയിരിക്കട്ടെ. 
അതിനെറശേഷം 

. 12൦ 14൧൭ പ്രൂഥി 12കഥകഥ 

0൦ വഴ ].൧൨൭ ൧.൧2]? പ 
1-5: 1൭൭ ടെ 2൧ 125 ല് 
മൂ് ൧ 1൭൧4൭ മഥ 1൧ ച] 12ഥംം 
പിക. യ് 951: 

കം 
പട്ടക്കാരന്. നീതിയുടെ വലിയ സൂയ്യനാകുന്ന നി 

ന്നെ സ്സ്റിബായുടെ മാന്യമായ മരത്തില് തൃക്കിയിരിക്കുനണ 
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തായി പിശൂഡ സഭ കഴെപ്പ്യോം, സകലത്തിനെറയും 
ഉടയവനായ നീന്െറ കാതല്ത്വത്തി൯ ശക്തിക്കു സൃതി 
എന്നു ന്യായമായി നീന്നോട്ട ആത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടു 
ക്രമത്തില് ചന്ദ്രനെപ്പോലെ നിന്നു. 

. ഫ]ഠ 1 ൪൭ ചാഥ 12൩5 

ക 0 ൫൩൦൦൭ 1 കസ ഴ് ഴു ൫ സ്സ യയ 

ടക 1 ധപഥകഥാഠ വ] പാക 
ഥ സു തല സ ളി, ്ി ഴ് [ലി ലല 

1൧5 . ൧൧൧൧൧ 0൦൩൨൧ 1_കച്ഠ 

മ്യാവു 0,40൮ റ 7 ററ 

ലിക 1൭ഠറഠ. ൧| 4 ]ഈാഠ . ൧14 ].5]? 
ക്യ: സ്സ് ചള ൭! ഗ 

രം ി 2 1൧ ഴും പഥ. ലട. 

ഈ കിരിടങ്ങളം, വ വഷ്ലൃപ്പെടടന്ന തലകളും പ്പി 

താവിരെറയും ലു വൃത്രനെറയും ക വരിശ്രര്ധ വുഹാ 

യുടെയും എ; തിരുനാമത്തില് പാഴ്ചപ്പെട്ടു പുള്ണ്ണുമാക്ക 
.്പുട്ടീരിക്കുന്നു. 

ജനം. ആമ്മിന. 

122൭ കാ ൧ (1 ചട ഖാ 

. ട൧]ഠ പീ ക് 

സ്ഥ 00൭ ₹ ൩ ടു ച്. ; ൧ തു 

. ൧ഛാഠ ചി ]ച്൧൧. ൧ ഥാ നപ്രി ടാ 

൫൩ 22 ൩ ഥ ഗു മി 00% 2 സ്ഥ ൧: 

ചും നക. ൧1൧ പന്ഥാ ടോ 1 1൨൧൧൧൨ 

ക്ക നിശ ൩ ംംഥ ഴു ന്റ് ഴു ഥഴു 

. 13കഥകഥഠ 12൩൧. . പഥം റ്ലൂ൧ | 



6൭ 

പിടി യാം രച ഥം 
12255 (2 ടാ . ഥം വഗ ലി 

ക ഠന്ചക്ാ ട്ടാ . 12-ടോഠ പ് ൧൦ 

൧.൧൨ ന] . പഥി? 1225൨2൧൭ 

12്ടാഠ മ വാധി ൦൩൭ . ഥം 

223൧൭5. യി 5 ൭12൧൭൨. 5൨. 

[ടക കാകി ലിം 

ന 
% 12ടാഠം 1 പഠ നു 1_൧ഠല൧ 

2 പറ്രഥ ൧൭ ൭ പഥ 9 പ്വാഃിം 

൭. ടു. ൦. 
ച്ച് പാം യ 12ാട്പാ . ട്ടം 

ഠി ട്രാ . 127 ചിക. 
ക്ക, 9? 0 ഥ ൧0 ഥ ത്സ 2 2 0 ഇ വി] 52.൧ 4 1.൭. 2-൧ ക്കാ . 1215 
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ക റു ഴു ി 0&ുഥ0 ൩ ക ൫ . ൧ 
ചു പഥം 1-0 പ് 

ൽ, 2 ഴു ടീം ൦) റ് 

ടം 12൨൭൧൦ 12൨൧൭ ം ഠഠിചച 

* മണവാളനെ തലയില് മൂന്നു പ്രാവശ്യം കിരീടം ആഘോഷിച്ചകൊട്ടു 
ചൊല്ലുന്നു. 

പട്ടക്കാരന്. നമ്മുടെ കത്താവിനെറ കൈയാല് സ്വ 
ഗ്ുത്തിതനീന്നു കീരിടം പ്രഭാവത്തോടെ ഇറങ്ങുന്നു. പ 
ട്ടുക്കാര൯ മനെവാ& നെറ തലയീത വയ്മു,ന്ന കിരിടം അ 
വന്നു യോഗ്യമാകുന്നു. 

പ്രതിവാകൃം. കത്താവേ., നിനെറ അനുഗ്രഹങ്ങളാത 
പട്ടക്കാരെയും മ് ശമശാനന്മാരെയും, തങ്ങളുടെ കിരിടങ്ങ 
ക്രാല് മ ണവാടന്മാരെയും തങേടൃടെ മണവറകളിത മണവാട്ടി 

കള്ലെയും സന്തോക്കിപ്പിക്കേണമേ. 

കത്താവേ, സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും നിറഞ്ഞിരി 
ക്കനന നിരനെറ വലമൈ ആവഡസിപ്പിച്ച, മണവാഭ നെയും 

മണവാട്ടിയെയും അവരുടെ തലയിലുള്ള കിരിടങ്ങളെ യും 

അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. 

അബ്രഹാമും യിസ്റ്റ്റാക്കും യാക്കോബും പാഴ്ടപ്പെട്ട 

വാഴ് പുകഭ്ാത, മണവാഉ.നും മണവാട്ടിയും തോഴ് മക്കാരും വ്വാ 

ഴപ്പെടടമാറാകട്ടെ. 

കത്താവേ, ഡ്വഗ്ലിയ പാഴ് വുകള്ലാല് മണവാഭൃന്മാരെയും 

മണവാട്ടികളെയും തോഴ് മക്കാരെയും തോഴ് മക്കാരികളെയും 

അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. 

കത്താപേ, അത്ൃന്നതങ്ങളിതനിന്ു, നിസെറ വ 

ലൈ, നിട്ടി, തിരുസന്നിധിയില് കഴ്ത്തുകളെ പണ 
ക്കിയിരിക്കുന്ന മണവാ&ഉ. നെയും മ ണവാട്ടിയെയും അനുഗ്രഹി 

ക്കേണമേ. 
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കത്താവേ, അളവില്ലാത്ത ഐശ്വയ്യം നിറത്തിരി 
ക്കുന്ന നിനെറ ഭന്ധോരത്തിനെറ വാതില് തുറന്നു, 
മണവാഭനും മണവാട്ടിക്കും പരിപൂഴ്ണ്ണുമായ അനുഗ്രഹങ്ങ 

൫െ അയച്ചുകൊട്ടക്കേനെമേ. 

കത്താവേ, നിനെറ നല്ല ഇഷ്രത്തിന്നു പ്രുസാഭ 
കരമായിരിക്കുന്ന നിതിയുള്ള വഴിയില്കൂടി നടപ്പാ൯ 
നിസെറ ബലമുള്ള വലങ്കൈയാല് ഇവരെ കാത്തൃകൊ 
ളേളനെമേ. 

കത്താവേ, നിമ്മലതയിലും വിശുദ്ധിയിലും വ 
രുടെ ജിവിതത്തെ പൂഴ്ലുമാക്കുവാ൯ നിനെറ അനുഗ്രഹ 
ങ്ങടെ നിഴലി൯ കിഴിത ഇവരെ മറച്ചുകൊള്ളേ നെമേ. 

ഗീതം 

പട്ടക്കാര൯. പ്വാറനില് നിന്നൊ രു മകുടം 
കത്തനില് നിന്നി--ങ്ങിറങ്ങി 
മണവാള.൯ ശി--രസ്സിന്മേല് 
കഹനാ ചുട്ടി-_ടുന്നു. 

പ്രതിവാക്ടം. 

ന്നാഥാ! കാരു--ണ്ബത്താല് 
കഫനെന്മാര മ് ശമ് ശാ _ നന്മാര 
ഭമ്പതികളടെ.യും--മുടിയാത 
മണവറയില്.---സന്തോഷിപ്പിക്ക. 

അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞോ-__രു വലങ്കൈ 
വര മേലാവ--സിപ്പിച്ച് 
ഭമ്പതികള്ലെയും--ശിരസ്സിന് 
മുടിയെയും വാഴത്തി__ടണഭമ. 

അഖ്ബഹാം ഇസ്ത്റാക്കു---യാക്കോബ് 
അരുഗ്രമേറേറാ-രു വാഴ്ാല് 
തോഴര സഹിതൃം---തിരുമു൯__ 
മമ്പതികര വാഷ്ലേഖ്ലട്ടെ. 
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ന്നാഥാ സ്വഗ്ഗി--യ വാഴ്സരാല് 
ദമ്പതി കള്ലെയും--അവരി൯ 
തോഴരെയും നി---വാഴ് ത്തി 
അനുഗ്രഹമരുളിടണമേ. 

ര് പടുക്കാര൯ മണാവാളസെറ തലയിത കിരീടം വച്ച ചൊല്ലന്നു. 

കുത്താവു നിതിയുടെ കിരിടത്താത നിന്നെ കീരിടം ഡ 
രിപ്പിക്കട്ടെ. നാശമില്ലാത്ത അലങ്കാരങ്ങളാത നീന്നെ 
അലട്മംരിക്കട്ടെ. ശത്രരവിസെറ സകല ശക്ഷതിക്കും 
നേരെ തോറരപോകാത്ത ആയുധം നിന്നെ ധരീപ്പി 
ക്കയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 

മണവാദനും ജനവും. ത്ആക്മിന൯. 

ര അതിന്മെറശേക്ഷം വട്ടക്കാര൯ മണവാട്ടിയുടെ തലയില് മൂന്നു പ്രാവശ്യം 
കിരിടം ആഘോഷ്കിച്ചുകൊണ്ടു ചൊല്ലുന്നു. 

12-കോ റ ൧ .. 1-5 പമ]ഫാഠ 

ഥി 2 

൧ ച് ചക ഥ . ഥു മൂക ടോ 

ധികം 501൧ യാം . ടട 1. 12 
[ ൧-൭ 

നയാ . കോ 122൭൭ ൭ ലിം 
ചി . ഴി 1212 0൨.5 ഹം 

ടി: 
കംംഥ *് ൩ ൩൪) ൦ ചി കംം *? 

ൽ കാ കവ ൧ഠ . 1൧൭൧൦ 12൭൧൦ ൧ 
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൩ ഥമ, റ് 06% 2 

്് ഥാ ൨൧ രാ . 12൨൨൧ ടാ 
ി ക, ൧ 9 ഗ പം ഉ ൩ ₹ 0 ൧ 

. ൭൨൧൧൨൭൧൭) 122൧൨൧ . 1-൧ ൮ 1൧ 
കഥ ഴു ഴു ൩ ൦൦2൧൭ നം. മം ന മ, ചി 

൦ 1്൧ഠ 1-൧ച൧ാഠ . 115 (൧൨൧൨൧ (ഠഠമ്ധ 
ഭട ടു സു ടത ഇ ഉ ഇ 

[& 4൨൧ പ ൨] ം ചാ 12 1ചഥകഥ 

മി പി ഥ ൩ ൩ 0 മു ി മം ൩ ക 

് 1൨൧] 5 |ഠ . 1൭. 4൧൨൧. 11൧ 
ലി റ ടു നനു [ചി ടി 

8 ൧൦.൭ ച്ച സ് ൭ 12൨൧൧1) ടൊ 

റ ി ഴു 

റവ കടം 1൭] ൨൧൧൧ 1൧൧൨൧. 
൧0 ക 

ഴം 1കാ൨ഥ 

പട്ടകാര൯, നമ്മുടെ കത്താവിനെറ കൈയാല് സ്വ 
ഗ്ത്തിതനിന്നു കിരിടം പ്രഭാവത്തോടെ ടറങദുന്നു. പ 
ട്ടുക്കാര൯ മണെവാട്ടിയുടെ തലയില് വഷ്കു,ന്ന കിരീടം അ 
വഥംക്കു യോഗ്യമാകുന്ു. 

പ്രതിവദകൃം. 

കത്താവേ, നിനെറ അരനുഗ്രഹങ്ങളാത പട്ടക്കാരെ 
യും മ് ശമശാനന്മാരെയും, തങ്ങളുടെ കീരിടങ്ങളാതു 
മണവാമന്മാരെയും തങ്ങടെ മനെവറകളിത മണവാട്ടികള്ടെയും 

സന്തോക്കിപ്പിക്കേനെമേ. 

തെറ മനെവറ എന്നേക്കും നിലനില്ലന്ന സാ 
കദ്ധാല് മനെവാൻനായുഭ്ളോവേ, നി വേഗം ഞങ്ങളടെ 
അട്ടക്കല് വരികയും ഞങ്ങര്ം എന്നേക്കും നീന്നോട്ടകൂ 
ടെ സത്തോഷ്കിക്കയും ചെയ്യമാറാകേനെമേ. 
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കാട്ടിലെ പൂക്കളെയും പുഷ്കുങ്ങട്ടെയും (ശുശാനാപു 
ങ്ങടെ യുംകാര്ം (ശ്രേഷ്യമായിരിക്കു ന) നീതിയുടെ കീ 
രിടം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവു നിങ്ങദംക്കായി മുടയയമാറാകട്ടെ. 

കത്താവു നിങ്ങുടെ സംബന്ധത്തിനെറ നിമ്മല 
മായ കട്ടിലിനെ വാഴ്ച, ട്ടെ. നിങ്ങളിതനിന്നു നിതീമാന്മാ 
രും വിശു രധന്മാരും ഭരനൊധികാരികള്ം ഉണ്ടാകട്ടെ. 

ഞങ്ങളുടെ മനെവാഭള നായ മ് ശിഹായേ, മഹത്വമു 
മുള നിനെറ സൌന്മയ്യത്തെ തെങ്ദം കാണ്മാനും, നിന്നീ 
ല് ഇടപിടാതെ സന്തോഷിപ്പാനും, നിനെറ പ്രുകാശം 
കൊണ്ടു തെങ്ങളലടെ കള്റ്മൂകളെ പ്രകാശിപ്പ്ിക്കേനെമേ. 

നമ്മുടെ രക്ഷ്മിതാവു നീിതിയിന൯ു കിരിടം നിങ്ങഥംക്കാ 
യി മുടയയമാറാകട്ടെ. പിതാവിനും വൃത്രന്നും വരിശുധ 
ദൂഹായിക്കും സൃതി നീങ്ങാം കരേറരകയും ചെയ്യനെം. 

ഥിത3: 

പട്ടുക്കാര൯. 

വാനിത നിന്നോ--രു മകുടം 

കത്തനില് നിന്നി---ങ്ങിറങ്ങി 

മണവാട്ടിശി-- രസ്സിന്മേത 
കഹനാ ചൂടി--ടുന്നു. 

പ്രതിവ്വാ ക്യ. 

നാഥാ കാരു---ണുത്താത 

കഹനെന്മാര മ് ശമശാ--നന്മാര 

ദമ്പതികളെ യും-മുടിയാല് 

മണവറയിത---സന്തോഷിപ്പിക്കം 

രക്ഷകന്, നീതിയി൯-- മുടിയെ 

നിങ്ങദക്കായി മു---ടഞ്ഞിടട്ടെ, 
പിതൃപുത്രവീശു--ഭ്ധാത്മന്നു 

സ്പോത്രം പാ-- ടീടുവിന്. 
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ഭ് പട്ടകാര൯ മനെവാട്ടിയുടെ തലയില് കിരീടം വച്യകൊണ്ടു ചൊല്ലുന്നു. 

കത്താവു നിതിയുടെ കിരിടത്താല് നീന്നെ കീരിടം ധ 

രിപ്പിക്കട്ടെ. നാശമില്ലാത്ത ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക അലങ്കാര 

ഞങ്ങളാല് നിന്നെ അലങ്കരിക്കട്ടെ. പിതാവിന്നും പുത്ര 

നും പരിശു റുഹായിക്കും സൃതി നി കരേററീയും 

കൊണ്ടെ, നിനെറ ആയുദഷ്റ്രാലമൊക്കെയും സത്തോക്കി 

ക്കമാറാക. 

മണവാട്ടിയും ജനവും. ത്ആക്മിന. 

ഭ് മണാവാഭഉസെറമമലുഠ മണവാട്ടിയുടെ മേലും ഉട്ള അനുഗ്രഹം (ആശംസ). 

പട്ടക്കാരന്. നുഷ്ച്യല്ടെ ആയുഡ്സ്ലീത പ്രിയമുള്ള ക 

ത്താവു നിങ്ങളുടെ ആയ്ുഡ്സ്സിലും പ്രിയപ്പെടുകയും, നി 

ങ്ങടെ കൂട്ടായ്യുയെ പാഴ്ചകയും ചെയട്ടെ. സ്വഗ്ലിയ മ 

നെവാഭനാകുന്ന മ ശിഹാ, സത്ൃത്തിനെറ മനെവാണ്മ 

കൊണ്ടെ നിങ്ങളുടെ മനെവാണ്മയെ മുദ്രയിടട്ടെ. മ്ശി 
ഹാ തനെറ സഭയില് സനത്തോക്കിച്ചതപോചെ, നിങ 

ദും അന്യോന്യം സന്തോക്കിക്കനെം. അനുഗ്രഹങ്ങള് 
ടെ വലങ്കൈ നിങ്ങുടെ മേല് വന്നാവസിച്ചു, സകല 
ഉപ്ക്രവങ്ങളിതനിന്നും നിങ്ങളെ. കാത്തൃകൊള്ളട്ടെ. സ 

മാധാനത്തിനസെറ മാലാകാ. നിങ്ദക്ലോടടകൂടെയിരുന്നു ആ 
കരുക്ക൪ഡ്ഡ്ഡായുടെ വഞ്ചനയിതനിന്നു നിങദ൭െ കാത്തു 
കൊളുളട്ടെ. കൊല്ലുന്നതായ അസ്ദൂയയില്തനിന്നു ദൈ 
വം നിങ്ങടെ രക്ഷിക്കട്ടെ. അന്യോന്യം നിങ്ങളെ താ൯ 
സന്തോക്ഷിപ്പ്റിക്കയും നിങ്ങളില്നിന്നു ദുഃഖങ്ങളെ നിക്കി 
ക്ക൭കയും ചെയ്യട്ടെ. അബ്രാഹം യിസ്്ററാക്കിലും, യീസ്റ്റാ 
ക്ക യാക്കോബിലും, യാക്കോബ് യൌസേഫിലും സ 
ന്തോക്ഷിച്ചതപോലെ. നിങ്ങളും അവരില് സന്തോക്കി 
പ്യാനായിട്ടു, കത്താവു നീതിയുള്ള മക്കളെ നിങ്ങര്ംക്കു ന 
ല്ംട്ടെ. ദൈവം നോഹയെയും, അവരെറ മക്കളെയും 
അനുഗ്രഹിച്ച് , നിങ്ങം സന്താനപുഷ്ിയുള്ളവരായി 
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പെരുകി ഭൂമിയിത നീിറവപിന൯ു എന്നു അവരോട്ട അരുളി 
ച്ചെയ്യു ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെമേല് വസിക്കട്ടെ. 
ദൈവം അല്ചാഹാമിനെയും യീറ്റ്റ്റാക്കിനെയും യാക്കോ 
ബിനെയും അനുഗ്രഹിച്ച ആ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളു 
ടെമേത വസിക്കട്ടെ. ദൈവം തആആകാശത്തില്തനിശ്നു മ 
ഞ്ഞും, ഭൂമി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സകല നന്മകളും നിങ്ങ 
രക്കു .നല്ലട്ടെ. യാക്കോബ് അവന്െറെറ പുത്രനായ 
യൌസേഫിനെ വാഴ്ടി, നിരെറ പിതാവിരെറ ദൈവം 
നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ ആ വാഴ്പും നി 
ങേഭൃടെമേത വസിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കയും, 
തെറ തിരുപിക്ഷത്തെ പ്രുസാദിപ്പ്ിക്കയും ചെയ്ിട്ടുള്ള 
വരുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങകുടെമേലും, ഇന്നു പട്ടക്കാര 
സെറ കൈകളാല് നിങദകടെ തലകളഴ്ളില് വെക്കപ്പെട്ട 
കീിരിടങ്ങളിന൯ മേലും വസിക്കട്ടെ. കത്താവിരെറ നാമം 
നിങ്ങളുടെമേല് പിഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാത, സകല ജാതി 
കളം സതന്തോക്കിച്ചു സൃതിപാടട്ടെ. ദൈവം, ഐശ്വ 
യ്യങ്ങംകൊനണ്ടെം, സമ്പത്തുകൊണ്ടും, സകല ഭാഗങ്ങ 
കൊണ്ടും നിങ്ങളെ അഭിപ്പദ്ധിപ്പെടുത്തട്ടെ. ആ പാ 

പീയായ സ്ര്രിയുടെ പാപങ്ങര്ം പരിഹരിച്ചതപോലെ, 
നിങദകൃടെ കടങ്ങളും പാപങ്ദളം പരിഹരിക്കപ്പെടുടമാറാ 

കട്ടെ. വലത്തു ഭാഗത്തെ കള നെപ്പ്ോലെ നിങ്ങളും 

സ്വഗ്ഗൂരാജ്ൃൃത്തിന്നു അവകാശീകളായിത്തിരട്ടെ. മിസ്രേ 

നിതനിന്നു പുറപ്പെട്ടവിച്ച ആ മനെവാട്ടിയുമായീ ഉ ടദ്ച 

ടി ചെയ്ത്ാ൯ സിനായിപവ്യതത്തില് ഇറങ്ങിയ അത്യന്ന 

തന നിങ്ങളെ യും നമ്മുടെ സവ്വസംലത്തെയും പാഴ്ടര 

മാറാകട്ടെ. സ്വഗ്ഗുത്തിസെറയും ഭൂമിയുടെയും നാഥന്ന 

നാം സ്മൃതികരേറവകയും ച്ചെയ്യണം. ഹാശാ. 

ജനം. തആആമ്മി൯. 
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ം പ്യൂ 

ര പറ്ഫ ച 1൧൧ഠകാ 11൨5 

ഉ ഴു ഉ ൭, ി ഴു ഴു ൧ ഴു ട് വം ലി 

1_ാ 1൭0. . ചട 1൧.0 ചി ധി] 
൪ 

ടം ലി ടി ഗ ി പിരി ക? ി പ 

എ ൧ ക [ട്ട 1_ചഠ? റ, ൧൧.| രാ 

0 ഴു ജ്യ ഥു 2 ി ി ിം ഉ ടു ടേ 

ഥു ി ഥ ക്ക ൩ ഥ ഴി 

. 4 കാഠ 12൭ 122൭ . 2൧] ൧൧ 
റ ന സനു [ [ചി കി ഴു ി 

൧ ഴു ക ച്ച് ഴു ്' മഥ സു 
123 ൭0൧ _കംഈഠ . പഥ്ചുക-. ൦൩൧.൧൧.ച 

ലു ഥ ന ി ൧0 കം ഴു 

പു എംഥാഠ . ഹട 2൮4൧ 1ഥഠുക 12൨0 
ഴു ഴു ടു ന ൧27 ൩ ന 

൨൧൭. ടട ഠഠന ടല നി ൭ 10൦൩] 
കക മു സ ഉ 1൭ ചു ടു ക ക ഴു ഴു 

ം യ] 2൭൭൧ 5൨൧൭൭ . പ്പ. -ചു 

ളി ഴു ന ചി ഴു [ 

ട്ടം 1202. ൧ ൧റച൧]ഠ 

പട്ടക്കാര൯. ഏലനസതോട്ടത്തെ സ്ഥാപിച്ച മഹത്വവാ 
നായുഭേളാവേ, എന്നെ പിവാഹം നിശ്ചയിച്ച യൌവ 
നക്കാര൯ നി ആകുനു൯. എന്നെ തനെപ്പ്ിക്കുന്ന നിനെറ 
തോട്ടങ്ങളിതനിന്നു ഇന്ചകരമായ കാറ എനിക്കായി 
പിശിക്കേനെമേ. 
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കത്താവേ. നിസെറ നാമത്തില് വിവാഹം നിശ്ച 
യ'ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനെവപാട്ടിയായി നിനക്കു വിവാഹം 
ന'ശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവര്ം ഞൊനാകുന്നു. സത്ചത്തിനെറ 
യും നീതിയുടെയും മനെവാ$നായുഭക്ദല്ലോവേ, ഞൊന൯ നി 
ന്നില് അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കയാല് എന്നോട്ട കരുണ 
ചെയ്യേനേമേ. 

നിനെറ സ്പിബായാല് എന്റെറ സ്ത്രീധനത്തെ നി 
കൊടുത്തു തിത്തു. നീനെറ കഷ്മാനുഭവങ്ദള്ാത എന്നെ 
നീ സ്വാതത്തൂ പ്പെടുത്തി. ഉന്നതത്തില് എനിക്കു നീ 
മനെവറ ചമ്ച്ചിരിക്കുന്നു. ഞൊ൯ നിനേറതായി തിരു 
വാ൯ എന്നെ ന് പിളിച്ചുമിരിക്കുന്നു. 

_ കടേന്മാര് എരെറമേര വിരെ., എന്െറ സൌ 

ന്മയ്യത്തെ നശിപ്പിപ്പാ൯ മനസ്സുവെച്ചു. നിന്നോട്ടള. 

സ്നേഹത്താല് ഞാനു അവരെ ത്ഭളിയിട്ട് തൊ൯ അടിമ 
യില്നിന്നു സ്വാതത്ര്യം പ്രാപിക്കയും ച്ചെയ്യു. 

ഗീത ] 

ഏകന്തോട്ടത്തിന്നടയോനേ !-- 

എന്നെ വേരുക്കുവാന് വന്നവ൯ നീ. 

ഇള ംകാററത്തു കൊണ്ടുപപോക-- 

മുല്ലാസം എനിക്കവിടെയുണ്ട. 

കത്തനേം എന്നെ വേളിക്കായ് നി-- 

നിശ്ചയിച്ച മണവാട്ടിയായ് ഞാന്. 

വിശുഭ്ധനാം സതൃമണവാജ്ലാ-- 

കരുണചെയ്യെന്നിത. ശരണം നീയേ. 

കുരിശിനാല് കൊടുത്തെന് സ്രരീധനവയം-- 

കഷ്ട പ്പാടാല് സ്വതന്തരതയും. 

എന് മണവറ ജന്നതത്തില്-- 

നിന് വകയായ് വിഭിച്ചെന്നെ നീ. 

കള്ളന്മാര എന്െറ സെരന്ദയ്യത്തെ-- 

കൊള്ളചെയ്ത്യാന് മോഹിച്ചെതിത്തു 



ഗ്മ 

തി രുസ്റ്റേഹത്താത മെതിച്ചവരെ--- 

അടിമയില്ത്നിന്നു ഞാന് സ്വതന്ദ്രയായി. 

6 മണവാഭള ൯ മണവാട്ടിയുടെ കഴുത്തില് മിന്നുകെടി മന്ത്രകോടി ഇട 

ശേഷം വട്ടക്കാര൯ പിന്നാലെയുള്ളതു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു അവരെ അനു 

ഗ്രഫിക്കയും ഭമ്പതിമാര വണുങ്ങിക്കൊണ്ടെ കുരിശുവരെകുയും ചെയ്യണം: 

, ൭൧൨൧... ധാഥാ 12൨൭൭ 

൩ ലി 0 ൧, ഴു 2 2 ട് മം 

ച് ച. 5] 12ടോഠ 122 
കം രി ഥ . 

. ഠാസ്പന്ഥകാ 12-ടോഠ ര് 1-൧ ൭-5 

ക ]5മവ ഥ് ഠം പു പാരി _മ]ഠ 
ഥ ചി ച്ചി ൩, 

. 1255൨൭ 1൧൧ 1 വി ക 10൩2 
൩9 

യ 4: ഥം ട്ട, 11൨ടഴിഠ 1ഥചിചഥക 
൭.൬. യു ഴു ഴു റ മ ഥ 22 മി ി 20 2 

്്ര്ധഠ . ൭) ൧൨൭൭ ടെ 1൧൧൭ 1൧ 
ഴുഥ് രഥ 

ട്ട 0൩ ക് നു 1൧൧൧൨൧. ച. 

തജ്യമ. മാര യാക്കൊബിനെറ ബാഖരസാ. 

വട്ടുക്കാരന്൯. 

_ ദെൈദവത്തിനസെറ പുത്രാ, നിസെറ വലങ്കൈ നി 
ട്ടി, മണവാള നെയും ണവാട്ടിയെയും അവരുടെ തലയില് വെ 
ച്ചിരിക്കുന൩ കീരിടങ്ങളെ യും വാഴേ, നെമേ. 

കത്താവേ, മണവാഭ. നെയും മനാവാട്ടിയെയും ആവരുടെ. 

നാമങ്ങളിന൯പ്രുകാരം വാഴ്ലേനെമേ. അവരുടെ ആയു 
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ഡ്ഡ്രിനെറ സംവത്സരങ്ങാം പ്രുകാശമുദുള ലോകങ്ങളില് 
അനുഗ്ര ഹപ്രുദമായിരിക്കേണമേ. 

കത്താവേ, ഈ കൂട്ടം സ്വഗ്ലിയപും ഭൌമവൃമായ 
സകല അനുഗ്രഹങ്ങാംകൊനണ്ടെം എന്നേക്കും അനുഗ്ര 
ഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കേനമേ. 

കത്താവേ., നിസെറ ദാസന്മാരുടെ വായാലുളള 
സൃതിയെ, നി വാഴ്ക നെമേ. അവര് കിന്നരങ്ങളാല് 
നിമ്മലമായ സൃതികം നിനക്കു പാട്ടകയും ച്ചെയ്യുമാറാ 
കേനെമേ. 

ഗിതം. 

പട്ടക്കാരന്. 

ഭേ__വസുതനേ വലങ്കൈനിട്ടി 

വാഷ്രി---ടേണമേ നി പൂ 

മണവാഭ. നെയും മണവാട്ടിയെയും 

ശിരസ്സി൯ മുടിയെയും നി 

ക നാഥാ ഭമ്പതികട്ലെയും. പ് 

അവരവര നാ-- മത്തില് നി--- 

വാക്ക ഇവരിന് ജിവിതകാലം 

വെളിലി൯ ലോകെ-നി. 

ഈന__നി൯ ജനവും എന്നെന്നേക്കും 

വാക പ്പെടേണം-- പു 

വാക്്രിടണമേ ഇഹപരലോക, 

വാഴ്ണാലിവരെ-- നീ. 

പാ-_്ിടുക പു- നിന് അടിയാ൪ വായ്കള1൯ 

സ്ൂതിയെ-- നാഥാ നീ- 

വാ്്രിടുക വിണകജ്കാത് നിന്നെ 

വന്ദനം ചെയ്യി---ടുവാന്. 



ഏഎരെറ വാത്സല്യമുള്ള സഹോദരന്മാരേ, നാം എ 

ച്ാവരും ദൈവത്തിനെറ ഭവനത്തിത നില്ല്,ന്ന ഈ 

സമയത്ത വിശ്വാസിക൫െ കരുതരപ്പെടുത്തനെമെന്നു, 

നമ്മുടെ വിശു ഡധപിതാക്കന്മാരില്നിന്നു നാം കൈക്കൊ 

്ടിട്ടുളള തം, നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂവ്യന്മാര നമ്മെ 

ഭരമേലിച്ചതമായ ഒരു പതിവു നമുക്കുണ്ട് . നമ്മുടെ 

മു൯പാകെ നിലൂചനനവരോട്ട, അവര് സത്യത്തിലും നി 
തിയിലും നല്ല പ്രവൃത്തികളിലും താല്പയയമുള്ള വരും, സ 

തക്രിയകളിത ജാഗ്രതയുളഉവരും, ആയിരിപ്പാ൯ പി 

ണ്ടും ഉറപ്പായി നാം കല്ലിക്കനെം. 

ഇപ്പോഠം തെങ്ങളുടെ മക്കളേ! നിങര്ം ദൈവ 

ത്തിരെറ മു൯പാകെയും, നമ്മുടെ കത്താവായ യേശ്ര 
മ് ശിഹായുടെ സിംഹാസനമാകുന്ന ജിവനെറ മേശയു 
ടെ മു൯പാകെയും, സ്റ്റിബായുടെ മു൯പാകെയും, വിശു 
ഡ ഏവന൯നഗേലിയോനെറ മു൯സപാകെയും, ഈ യോ 
ഗത്തിനെറ മു൯പാകെയും, ഹൃദയവിചാരങ്ങളെ അറി 
യാത്തവനെറ മു൯പാകെ അല്ല, അറിയുന്നവനെറ മുന 
പാകെയും അത്രേ നില്ല്ഛന്നതു എന്നു കരുതിക്കൊര്ംവി 
൯. ഇതാ ഇതുമുതത നിങ്ങളെ തമ്മില് തമ്മില് ഞ 
ഒം ചേത്തിരിക്കന്നു. ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങര്ംക്കും 
ഇടയില് മഖ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. ന്യമവിരുരധമായി 
നീങ്ങരം ചെയ്യുമെന്ന സകലത്തില്തനിന്നും ഞൊന്൯ കു 
ററമില്ലാത്തവനായിരിക്കും. ദൈവത്തിന്െറ കൃപയും 
അനുഗ്രഹങദ3ം പട്ടക്കാരുടെമേലും, ശെമ്മാശന്മാരുടെ 
മേലും, വിശ്വാസമുള്ള ജനത്തിന്മേലും മണവാളനെം മ 
ലൂം മണവാട്ടിയുടെ മേലും വിരുന്നിന്നു ക്ഷ്ഷനിക്കപ്പെട്ടവ 
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രുടെമേലും, ക്ഷ്ഷനിക്കുന്നവരുടെമേല്യം വന്നാവസി 
ച്ചു പ്യാപിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കത്താവേശ്രമ് ശിഹാ 
യുടെ വലങ്കൈ എല്ലായ്ര്രോഴ്ചം ഇവരുടെമേല് പാക്കയും 
ചെയ്യട്ടെ. 

ജനം. ആആമ്മി൯. 

അതിരെറഠറ ശേഷം 

വട്ടക്കാര൯ം 

വീടും വിശ്വാസികടേ_! നിങ്ങളിത ഓരോരുത്ത 

൯ അവപനവനെറ ഭായ്യയുമായുമമഉ ബന്ധം ഏതുവിീധ 

ത്തില് ഇരിപ്പാ൯ ന്യായമാകുന്നു എന്ന് ഓരോല്ത്തനും 

സൂക്ഷിച്ചുകൊളളണമെനുള്ള ഈ കല്പന നീങ്ങള്ലോട്ട 

എല്ലാവരോട്ടം ആകുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുകൊര്ംവി൯. 

എന്തൂുകൊഴ്ടൈന്നാല്, ഇവര്ം വളുടെ ചാച്ചക്കാരെ പി 

ടപിരിഞ്ഞു' ഇവളുടെ ഭത്താവിനോട്ട ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു. 

അതിനാത അവന് ഇനിയും അവ പ്രസാദിപ്പിച്ച്, 

അവളോട ഭയവായി വത്തിക്കനെം. അവന൯ നഗാ 

നാകേണ്ടി വന്നാലും, അവള്ടെ വന്തം ധരിക്കു മാറാക്ക 

സെം. അവന്നു വിശന്നാലും, അവാംക്കു ആഹാരം 

കൊട്ടക്കനെം. അവന മാഹിച്ചിരുന്നാലും, അവഠകക്കു 

കുടിപ്പാ൯ കൊടുക്കണം. അവന അവളോോട്ട ഏതുപ്ര 

കാരം പത്തിക്കനെമോ, അതുപോലെ അവഭ്ടം അവ 

നോട്ട പത്തിക്കയും, യോഗുമാംവഴ്ല്ണും അവനെ ശരശ്രൂ 

ഷ്മിക്കയും ചെയ്യേന്ടെതു ന്യായമല്ലോ ആകുന്നു. അവഥം 

സകലത്തിലും സ്നോഹത്തോട്ടം പ്രേമത്തോടുടം അവനോടു 

പത്തിക്കയും വേണെം. നമ്മുടെ കത്താവായ യേശ്രമ് ശി 

ഹായുടെ കൃപ തെങ്ങളുടെമേലും നിങ്ങളു ടെമേലും എ 

ന്നേക്കും ഉ ണ്രായിരിക്കു മാറാകട്ടെ ! 

ജനം. തആ്ആക്മീ൯. 
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ആശിപ്വാദം 

പട്ടക്കാരന്. 

തആആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്കിക്ച കത്താവിനാരു നീ 
ങ്ങം എല്ലാവരും അനുഗ്ര ഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. തത 
ത്മിയമായ ഈ ശ്രശ്രൃക്ഷയില് തെങ്ങളോട്ടകുടെ ഒരു 

ങ്ങി വനു സംബന്ധിച്ചിട്ട നിങ്ങളെ പ്ലാവരെയും 
ദൈവമായ കത്താവു അനുഗ്രഹിച്ചു ശ്രദധികരിക്കട്ടെ. 
പിതാവും പുത്രനും പരിശു ഡരുഹായുമായ ദൈവം. ബ 
ലഹിനതയും കുറവുമുള നമ്മുടെ പ്രാത്ഥനകര്ം ഉന്നത 
മായ തഴെറ സീിംഹാസനത്തി൯ മു൯സപാകെ കേര്ംക്ക 
യും കൈക്കൊള്ളേ കയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 

ജനം- (ഞആൃമ്മിന. 

വിശുഭ്ധ വിവാഹശുശ്രുഷക്രമം അവസാനി ചു. 



ി വിചി 

1 പി | ം 
ലു ന ത് ] ഴ് 

11 നി 

[| ച് ല് നി പം 

ന് 
ളി റ റു [] ി 

ന ; ലു 
ി ന്റ, റ്് പ റി 

റ ന നം ല് ന, മ 

ച ൦.൨ ശരത്ത്! ന തിര റ് 0 4, റു 

ച് ര്യ 40 ധര 4 
ന നിം ് ; ലു പ ദള് 

1; തം ല് യ & 

ര റ ര 
ടി 

ി 1 റ പിര് മള [ ി 

ര [ 1 1] ്: ് , 
നി ി ക ഴു 

കം ി 

നി പിന് മ.  ( 
ന & യ; [ 

ച് ക്ക ി [ &' 

ി [] ഴ് ് [॥ 

ക ട് ടഃ ിി ച്ച 



മു 
മ്ചഥപ പ്രാ ചാ 122] 12൨൧൧4.-ഠഥാ 

ലു . ന്ഥ ൧ ൧൧ 2 1ചഥിം 

പ്രസവസ്യോത്രശൂശ്ുഷക്രമം 

ചി ഗ ളം 

ും 15]! 1൧൧൨൧. ടം ച.൨ക.ഫ 12൩5 

കംംഥ ീച്ം! ത ഴു റ്റ 

രം 1൧40 1൧ ടാ സം 1൧ 

1ചാ൨കാ 12൨5... 

കെ ഴു ജു ഴു ടം ം ര, ഥ ൧൪ മഥ ഥ 

. ൧ ൭൭൧൦0 ൪൭ ഗി 1൬൭. ചൂ ൭2൧ 

പട്ടക്കാരന്. 

പിതാവിനും വൃത്രന്നും വരിശുരധറുഹാഷ്കും 

സൃതി. 

ജു ൬൦.൦ 

ബ്ലഹിനന്മാരം പാപികളമായ- 

പ്രാരംഭപ്രാത്ഥന. 

പട്ടക്കാരന്, 

സപ്വശക്തിയുളള വനും, തെറ മഹാശക്തിയാലും 
ദിവ്ൃയങങതാനത്താലും, സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നപനുമാ 
യ ദൈവമായ കത്താവേ, പ്രുസപത്തിനെറ സകല 
ആപത്തൃകളില്നിന്നും പിക്ഷമതരങ്ങളായ ഉപ്ര്രവ 
ങ്ങളിതനിന്ും നി രക്ഷ്മിക്കയും, റെന്നു സുഖത്തോട്ടകു 

ടി നിനെറ വിീശൂദമന്മിരത്തിത വന്നു, നിന്െറ കത്തൃ 
ത്വത്തെ വന്മിപ്പാനും, നിനെറ പരിശു ദ്ധനാമത്തെ സമൃ 

€ 
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തിപ്പാനും, നി ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യിരിക്കുന്ന ഈ 
നീസനെറ ദാസികു വേണടി നിനെറ ശ്രേഷൃതയുടെ സന്നി 
ഡിയില് ഞെങ്ങം അനൈക്കുന്ന പ്രാത്ഥനകളം സ്ലോ 
ത്രങ്ങള നി കൈക്കൊ്ദേളനെമേ. കത്താവേ, നിനെറ 
അനുഗ്രഹത്തിനെറ ബഫ്ുത്വത്താല് ജവമെ ഭധദിച്ച, 
ഇവളുടെ മേത കരുനെചെയ്യേനെമേ. നിനെറ അട്ടക്കത 
നിന്നു ഐശ്ചയ്യങ്ങളുടെ വാഴ്വൃകര്ം ജപഠക്ക അയ 
ച്ുകൊട്ടക്കേനേമേ. പിതാവും പുത്രനും വിശൂദ്ധറുഹാ 
യുമായ ദൈവമേ, തെങദം എല്ലാവരുടെ മേലും നി നി 
സെറ അനുഗ്രഹങ്ങം വഷിപ്പിക്കയും ചെയ്യേണെമേ. 
ഹാശാ--- 

ജു നം. ത്ആമ്മി൯. 

ം 1൨൧. ൨.-ഫഠഥ 
ഴു ക 

പനയീ്൨ക ഠാ 1 ഥു ഠീ 1൧ 

സഥകാഠ ൧ 1൧൨ മാ ൭0൦ ചടട 
ഥ ി ക ൦൩ റ് ഴു ഥ് ൩ ൭൩ ൧ 2 

൭൬൨കാ' കജാ ചാ | പ ഴം 1൧] 1_ചഥാ 

[0 ി ി ക ലച പി 

൩ ഠാ ഥ 0.൭] 1 പ്ഫ്ട വ നഠ ൩ 

4. പ്൧ഠ ..൭൭. . പാറ 4 1൧൦ 
ടം ാചഥക. ി മം 

൩4.൧൭. റു ൧ . 10൭ ഷാ ടഃ 140 
കഥ ഗ ഴു കം 0 ഴ്ച യുയു വം 

ന 122] . 1-൨൧൧ പെ ലാ . ാഠന്ഥാ 
ക ₹ 

4൧ . 1൧5 . ൧൧൭4൫൧ . ൧൧ ൭: ധീചാഠു൧൨ 
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കുക്ക് ലയൊ൯ 

പട്ടക്കാരന് 

എന്നോട്ടടുള തെറ സകല ഉപകാരങ്ങാംക്കും 
പകരം തൊ൯ു കത്താവിന്നു എതൂകൊട്ടക്കും ? ഞൊ൯ ര 
ക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്തു” കത്താവിനെറ തിരുനാ 
മം വീഭ്ലിച്ചപേക്ഷിക്കും. 

ഞാന നീനക്കു സൃതിയാകുന്ന യാഗങദര്ം കഴി 

ക്കം. തൊ൯ കത്താലിന്നു എനെറ നേച്ചകളെ സക 
ല ജനത്തിനെറയും മുസപാകെ കഴിക്കും. ബാറെക്മാര്. 

പട്ടുക്കാര൯, പിതാവിനും വൃത്രന്നും വരീശുൂദ 

രൃഹാഷ്കു്രം സതി. 

ജനം. (ആദിമുതത എന്നെന്നേക്കും തന്നേ. ആ 
മ്മിന. 

എക് ബാ. 

പട്ടുക്കാര൯. 

യിഫ്രഭായുടെ ഗോത്രത്തില്നിന്ന് ൭ ദിച്ച സീംഹ 
ക്ക,ട്ടിയായുള്ദളോവേ, നിസെറ ബലമുളള ശക്തിയാല് 
ഈ നീനസെറ ഭാസിയെ കാത്തു, ഇവളെ അനുഗ്രഹിക്കേ 

ശുശ്രൂഷകന്. ഒസ്മൌ൯മെസ൯കാലോസ്. 

ജനംം ക്കുറിയേ ലായിസ്ഡ്ഡോന. 

പ്രോമ്യോ൯ 
പട്ടക്കാരന്. നാമെല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ച് ...:......... 

ജനം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താപേ 

പട്ടുക്കാര൯, 

സ്പൃതിയും സ്യ്ോത്രവും........... 
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തങ്കലേക്കു അടുത്ത വരുന്ന എല്ലാവരെയും ടിവി 
പ്രിക്കുന്നവരനും രക്ഷ്മിക്കുനനവരനും, തന്നിത ആശ്രയി 
ഒ൭,ന൬ണ എല്ലാവരുടെയും സങ്കേതസ്ഥലവും, തനെറ മ 
ക്കളടെ ആവശ്യം അറിത്തെ തസെറ കൃപയാല് അവ 
രെ സഹായിക്കുന്നവരനും. മലിനതയുള്ള വരെ വെടിപ്പാ 

ക്കുന്ന സോപ്പ്ായും, അശ ഡധിയുമ്ളഉവരെ ശ്രദ്ധികരിക്കു 
ന്നവനും, പാപങ്ങളെ ക്ഷ്ഷമിക്കുന്നവനുമായ മ് ശിഹാ 
തമ്പുരാന്ന് , തന്െറ ഭാസിക്ക വേണ്ടിയുളള സ്യോത്രപ്രാ 
ത്ഥന പുണ്ണ്ുമാക്കപ്പെടടന്ന ഈ നേരത്തൃം, നമ്മുടെ 
ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സൃതിയും ബഹുമാനവും യോഗ്യ 
മായിരിക്കുന്നു. ഹാശാ--- 

ജു ൬൦. ത്ആക്മിനു. 

സെഭറാ. 

പട്ടക്കാരന്. 

മനുഷ്യരുടെ ആയ്യഡ്സ്ീനെക്കുറിച്ചു താല്പയ്യമുളള വ 

നും, സഹായങ്ങദം നല്ല,ന്നവരും നന്മകളെ പ്രദാനം 

ചെയ്യുന്നപനും, കടങ്ങളെ. പരിഹരിക്കന്നവനുമായ 

മ് ശിഹാതപൃരാനേ, ഈ നിന്െെറ ഭാസിയുടെ പ്രസവ 

സ്മമത്തൃ ഇവക്കു ച്ചെ കൊട്ടത്തത്ും ജ൮൭െ കാത്തുര 

ക്്ധിച്ചതൃമായ നിസെറ സകല കൃപകടടക്കും വേണ്ടി, 

നിരെറ തിരുസന്നിധിയില് തെങ്ങാം സ്യോത്രം അല്ല്ി 

ച്ചു, നിനെറ പരിശു ഡാ തിരുനാമത്തെ സൂതിക്കുന്നു. ണെ 

പ്പോഴ്ചം കത്താവേ, നിദെറ പരിശു ഡ മദ ബഹായുടെ. 

മു൯പാകെ അടുത്തവന്നിരിക്കുന്ന ഈ നീനെറ ഭാസിയെ 

നിസെറ വലമൈ നിട്ടി അനുഗ്രഹിക്കേനെമേ. ഇവഭു.ടെ 

മേലയം (ഇവദു.ടെ ശിശുവിദ്വേലും) അനുഗ്ര ഹങ്ങമം കല്തനെ 

യും നി ചൊരിയേനെമേ. പാപത്തിനെറ സക്ല അ 

ശുദ്ധിയില്നിന്നും ജവളെ നി വെടിപ്പാക്കേണമേ. ശു 

ക്രിയയള്ള തം സഹായം നല്ലുന്നതുമായ നിന്െറ വല 
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ക്കൈയെ എപ്പോഴ്ചം ഓല്പ്യാനും, നിസെറ കരുനെയില് 

ആശ്രയി്പ്പാനും ഇവാംക്കു കൃപ നല്ലേ,ണമേ. നി 

നെറ ചിറകുകളുടെ നിഴലി൯കിഴില് ജവമെ മറെക്ചുകൊ 

മേളനെമേ. നിെറ നന്മകഠം ഇവമക്ക വപ്ധിപ്പിച്ചു കൊ 

ടക്കേനെമേ. ജിവസെറ വഴികളില്കൂടി നടപ്പാനും, നി 

ന്നിലു&ള സത്യവിശ്വാസത്തില് നിലനില്ലാനും., പീശ്ര 

വിയില് ജവമുടെ ആയുഡ്സ്ലിനെ പൂ്സുമാക്കവാനും, നീ 

ന്നെ പ്രസാഭപ്പിച്ചിട്ടുളള എല്ലാവരോട്ടംകൂടെ അഴിപില്ലാ 

ത്ത ഭാഗ്യങ്ങളിത ഓഹരി കണ്ടൈത്തവാ൯ യോഗ്യതയു 

ള്ള വളായി ലം തിരുവാനും ഇവളെ നി സഹായിക്കേണ 

മേ. നിനക്കും നിരെറ പിതാവിന്നും നിനെറ പരി 

ശുരാറൃഹായ്കു,ചം സൃതിയും സ്യോത്രവും ഞങ്ങോം കരേ 
ററും. ഹാശാ-- 

ജനം. ത്തൃമ്മിസ. 

. കഥാ ന്ഥ 1ല 

൩ വി ചം മ. ൬ 

പാമു പി 12ഥ,൩ഥാ 12൧ ൨ച 
€ ചി ചി ൩ 

പഫ പഠന . 0൭൩൧. ൩5 ൨5.൩൧ 

൭൨ ലക. ഥ യ്യ 9 ഴു രു 
, 1.൧ 15൨൭൦ . 12.-൧൧൨൧ 1:൭൧ ് ൧.൧] 

൩ ൩ മം ഴു ടു യ്ത ടി കക ൭ ൭൮%" 

ന്ൂജ . ൪൧൨൧. ൭ ൭൨൧. ൧൭൧൨5 ൬൧3൧.൧൦ഠ 
ന൩ഥ ..3. മം ി എ ഴു ി 

ം 11൧൨൧. ഠാ . പനവ. 1 ഥാ മയാ 
0 ൧ ക ഗ ഴു ഴു് ഗ ്ു ൩ 

൭൧൧൦ . ൭൪൭ 12..൭൬൨൧ . ൧.൧] ൧൨൧ 

ക ിഥ്ക (2 
ചി ഥ മു 

൧ . ൭.൨൮ 
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കാലാ 

പട്ടാരന് 

൨ഇഹുദയത്തോട്ടകൂടെ തന്നില് ആശ്രയിക്കു 
ന്ന വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യാശയായ യേശുവേ, നി നി 
ഒ൯െറ ടാസിക്കു ഹിതകരമായ പരിചയും, ഉന്നതമായ 
കോട്ടയും ആയിരുന്നു നിന്റെറ ചിറകുകൊട്ടെ വട മ 
റെച്ചുകൊള്േളനെമേ. ബാറെക മാര്. 

പട്ടക്കാരന്. വവിതാവിന്നും വൃത്രന്നും വരീശു ദ്ധറുഹാ 
യ്്ഛം സൃതി!. 

ജനം. ആതഭിമുതതു എന്നെന്നേക്കും തന്നേ. തആു. 
മ്മിന. 

പട്ടക്കാരന് 

തെറ മക്കഠംക്കു സകല നല്ല ഭാനങ്ങളെ.യും വ 
ഷ്ിച്ചുകൊട്ടക്കുന്ന അതൃന്നത൯റ കടിഞ്ഞുലായ ആ 
മ്മാനുവേലേ. നീസെറ പിശ്ര ദ്ധരൃഹായുടെ നതവരം 
ഥൌ നിനെറ ഭാസിക്ക മാനം ചെയ്യ, സകല തിന്മകളി 
ല്നിന്നും നിന്െറ സോപ്പ്പായാര ജവഭട. വെടിപ്പാക്കേ 
നെമേ. 

ജു നാം 

കത്താവേ, തെങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് , തെങ്ങംക്കു 
സഹായം ചെയ്യേണമേ. 

ഭ് ഇവിടെ ൧൧൭൩൬൨൧൦ സങ്കിത്തനം വാക്യപ്രതിവാകൃമായി ചൊല്ലണം. 
। 

കുത്താവു, എന്റെറ അപേക്ഷ്ഷയുടെ ശബ്ദം കേ 

രംക്കുമെന്നുമുള തകൊണ്ട് ഞോന് അവനെ സ്നേഹിച്ചു. 

9. ഞാശ൯ അപനെ പിളിക്കം എന്ന ദിവസത്തില് 

അപന൯ന തെറ ചെവീയെ എക്കലേക്കു ചായിക്കും. 

9. എന്തെന്നാല് മരനെവേദനകരം എന്നെ ചുററി, 
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പാതാർത്തിനെറ തൈരുക്കങ്ങറം എനിക്കു അടുത്തു. തൈ 

രുക്കവും അരിക്തയും ഞാന അനുഭവിച്ചു. 

4. കത്താവേ, എനെറ പ്രാനെനെ രക്്മിക്കേണ 

മെന്നു തൊന്൯ കത്താവിനെറ നാമം പിളിച്ചപേക്ഷി്ചു. 

5. കുത്താവേ. നി കരുനെയും നിതിയുമു ഉ വനാകു 

൯. ദൈവമേ. നി കരുനണെയുഭള വനാകുന്നു. 

8. കത്താവു, അല്പബുദ്ധികളെ. കാക്കുന്നു. അ 

വനു എന്നെ താഴ്ക്രി, എന്നെ രക്ഷ്മിക്കയും ചെയ്യു. 

7. എനരെറ തആആത്മാവേ, നിരെറ പിശ്രാമത്തിലേ 

ക്ക, നി തിരിഞ്ഞുകൊദംക. എന്തെന്നാല് കത്താവുയ നി 
നക്കു ഉ പകാരം ച്ചെയ്യിരിക്കുന്നു. 

3. എന്തെന്നാല് എനെറ പ്രാണനെ മരനെത്തില് 
നീന്നും എനെറ കാലുകളെ പിഴകളിത്നിന്നും നി ര 
ക്ഷിച്ചു. 

9. ദൈപമേ, ജിവനുേവരുടെ ദേശത്തു . നീ 

നെറ മു൯പാകെ ഇകഷ്ഷുദമവനായിരിക്കേണ്ടതിനു 
തന്നേ. 

10. ഞാസ വിശ്വസിച്ചു, ഞൊന൯ു സംസാരിച്ച, 
ഞാന ഏററവും എക്ളിമപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു. 

11. ഹ്വീല്ലാ മനുഷ്യരും അസത്യവാദികളെന്നു, ഞൊന 
എന്റെറ പരിദ്രമത്തിത പറത്തു. 

12. എന്നോട്ടള തെറ സകല്വ ഉപെകാരങ്ങെം 
ക്കം പകരം തൊനു കത്താവിന്ന് എന്മുകൊട്ടക്കും ? 

15. ഞാനുരക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് കത്താ 
വിനെറ തിരുനാമം പിഭിച്ചപേക്ഷിക്കും. 

14. ഞാ൯ കത്താപിന്നു എനെറ നേച്ചുകമെ സ 
കല ജനത്തിരെറയും മുസപാകെ കഴിക്ക... 
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10. കത്താവിനെറ കട്ടെളിത തെറ നിതിമാന്മാ 
രുടെ മരനെം വിലയേറിയതാകുന്ു. 

16. കത്താവേ, ഞാ൯ നിസെറ ദാസനാകുന്നു. 
ഞൊന൯ന നീസെറ ദാസനും. നിസെറ ഭാസിയുടെ പുത്രനു 
മാകുന്നു. ന! എനരെറ ബന്ധനങ്ങളെ എന്നിതനിനു൯ു 
അഴിച്ചു. 

17. ഞാ൯നീനക്കു സൃതിയാകുന്ന യാഗങ്ങളെ അ 
പറിച്ചു കത്താവിന്െറ തിരുനാമം പിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. 

19. ഞാ൯ കത്താവിന്നു എനെറ നേച്ചകളെ സ 
കല ജനത്തിസെറയും മു൯പാകെയും, 

19. കത്താവിനെറ ഭവനത്തിനെറ പ്രാകാരങ്ങളി 

ലും ഈര്ദ്ദദേമേ, നിനെറ നട്ടവിലും കഴിക്കും. 

ദൈപമേ, സതി നിനക്കു യോഗ്യമാകുനു. ബാ 
റെക് മാര്. 

പട്ടക്കാര൯ 

ചിതാവിശും വുത്രന്നും വരിശൂ ഡരൃഹായി ്൭ം 

സതി. 
ളജുനം 

ത്തമ്മുതതു എന്നെന്നേക്കും തന്നേ. തആആമ്മി൯. 

ശുശ്ര്രക്ഷക൯ 

ഹാലേലുയാ ൭ ഹാലേലുയ്യാ ഞൊന ബഹുമാന 

പൂവ്യം നിനെറ ഭവനത്തിലേക്കു. വരും, എസെറ അധ 

രങ്ദര്ം ഉച്ചരിച്ചിട്ടള നേച്ചുകളെ. ഞൊ൯ നിനക്കു കഴി 

ക്കം. ഹാലേലുയ്യാ. 

4 ഇവിടെ പടുക്കാര൯ ഏവ൯ഗേലിയോന്൯ വായിക്കുന്നു. 

വിശു. ല്ൃക്കൊസു ൨ അം. ൨൨-൨൬൦ 

മോശെയുടെ ന്യായപ്രമാണപ്രകാരം ആവരുടെ 
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ശു ഡികരണദിവസങ്ങം തികഞ്ഞെപ്പ്യോഠം കടിഞ്ഞൂലാ 

യ ത്തനെ ഒക്കെയും കത്താവിനെറ വിശൂധന്൯ എന്നു 

പിളിക്കപ്പെടനെമെറ്ന് , കത്താവിന്െറ ന്യായപ്രുമാനെ 
ത്തില് എഴുതിയിരിക്കു നനതപോലെ. കത്താവിനെറ മുന 
പാകെ അവനെ നിത്തൃവാരനും, കത്താവിന്റെറ ന്യായ 
പ്രുമാനെത്തില് പറത്െതിരിക്കു ന്നതുപോലെ, ഒര'നെ 
ചെങ്ങാലിയെയൊ രണ്ടു പ്രാവിനുകുഞ്ഞുങ്ങളെ യൊ 
യാഗമായി കൊട്ടപ്പാനും ഈര്ശദ്രരേമ്മിലേക്കു അവനെ 
കൊണ്ടുപോയി. എന്നാല് ഈര്ദ്രദേമിത ശെമഓ൯ 
എന്നു പേരുളള ഒരു പുരുക്കന ഉ ണ്ടായിരുന്നു. ഈ മ 
നുക്ച്യ൯ നീതിമാനും പരിശു ഡനും, ഇസ്രായേലിന്െറ 
ത്ംദ്വാസത്തിന്നായിീ നോക്കിപ്പാക്കുന്നവ നും ത്ആയിരു 

നു. പരിശുദ്ധാത്മാവും അവസെറ മേല് ഉണ്ടായിരു 
൯. കത്താവിനെറ മ്ശിഹായെ കാനരെന്നതവരെ. 
അവന മരനെം കാരെകയില്ലെന്ന് പരിശു ദ്ധരൃഹാ 

! യാത അവനോട്ട പറയപ്പെട്ടുമിരുന്നു. 

നിങ്ങംക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനം ഉന്ദൊയിരി 
ക്കട്ടെ. 

ജ്ജ നാം 

നിനെറ തആത്മാപവോട്ട കൂടെയും ഉ ഭൊയിരിക്കട്ടെ. 

ം വട] പൂഥാ കച 

0 2 ഴു ി ടി യുയു ൩ റ്റ് 
൨-൧. പ ഥ൨ക. ലി ക കവാ ൧ ൧ 

ല് ി ി ക 2 ഥ ഴി ൽ ൭൩൭ റല ഥു ൩... 2൦൦ . 19 ൧൧) മാടും . 18. 
മും മം യം ഴഥ ി മം ച ചി പ്ക്ടി 4൧൨൭൭ ഠാ ] പി പ്ര? ൧3 

ക് ? ഴു ളു ം ഴു ൦ ൧൩1, 00 ഴു ഠല5ാഠ . -ഫ൧കാര ൧-൧ സ്വ. ക 
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൧ ടക നട. .൭൦൦ . 1 7 

൧൩ ൭: 0൧ 1൧൨൧. പപ്ധിഗാ 1_൧ഠഃ 

12൨൧൧ ൩൨൧൧൭൧ . കടാ ടം ടു. 

ടെ ധാ . 1൨.൭ ൧൧൦. 120 

ചിപ് 
യ ക വി 
9 ധ്൧ു . ചു 1 12.5ണ൨൧ 

കി ചഠഥക ൭ 1ഥംഥ ൧. ചാക . പഠ 

മാർ അപ്രേമ്മിനെഠ അപേക്ഷ. 

പട്ടക്കാരന്. 

ഞങ്ങടെ കത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേത അനുഗ്രഹം 
ചെയ്യേനെമേ. തെങ്ങമടെ കത്താവേ, തെങദമുടെ 

ശൃശ്രരകക. കൈക്കൊദ്ദേ നെമേ. 

ദൈവമേ, നിസെറ വലകൈ, നീട്ടി, ഈ നീ 

നെറ ഭാസിയെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. നിന്െറ കല്പനക 

൫െ ധ്യാനിച്ച്, നിത്യവും നീെറ സത്യം പഠിപ്പാ൯ 

ഇവരക്കു കപ നല്ലേ,ണമേ. 

നിരദെറ കരുനെയുളള വലങ്കൈയാത ജവക്ടെ കാത്തു. 

സ്വഗ്രരാജ്യത്തിലേക്കു വക നടത്തേനെമേ. നീ 

നെറ കത്തൃത്വത്തിന്നു സൃതിപാടുവാ൯ ഉയരത്തിതന്! 

നനു ജവരക്കു സമാധാനം നച്ചേ,ണമേ. 

ഇപമകക്ക ഹൃുദയനിമ്മലത കൊടുത്തു, പ്ശരദ്ധികൊ 

ണ്ടു ഇവളെ. അലങ്കരിക്കേണെമേ. ജവളൃടെ തആയുദ്ധ്ാലം 
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മുഴുവനും നിന്നെ പ്രുസാദഭിപ്പിപ്പാ൯ സകല അശഖധി 
യില്നിന്നും ഇവക്ടെ. വെടിപ്പാക്കേനെമേ. 

കത്താവേ, നിനെറ കത്തൃത്വത്തിസെറ ഇഷ്മഥം 
ചെയ്താനും, അത്ചന്നതമായ നീനെറ തിരുനാമത്തെ സ്ത 
തിപ്പാനുമായിീ നിസെറ കരുനെയാത വിശ ധാരുഹായെ 
ഇവകക്കു മാനം ചെയ്യേനെമേ. 

(്പാത്ഥനകടെ കേഠകക്കുന്നവനും, യാചനകടെ 
നല്ല്യന്നവനുമായുഭ്ളോവേ, തെങദദൃടെ പ്രാത്ഥന കേട്ട 

തെങ്ങളോട്ട നിരന്നു, നിരെറ അരനുഗ്രഹങ്ങളാര തെ 
ങ്ങടെ യാചനകള് നല്ല,മാറാകേനെമേ' 

അള്ലേങ്കിത ഗീതം. 

കത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്ു, 

ശുശ്രുഷ-കൈക്കൊഷണമേ. 

ഭൈവമേ, വലമൈ, നീട്ടി, 
അനുഗ്രഹിക്ക-നിന്൯ ഭാസിയെ (മാസികളെ). 

നി൯ കല്ലനകമ ധ്യാനിച്ച് , 
നി൯ സത്യം പഠിപ്പാകന രക. 

കരുണയിന് വലക്കൈയാലെ. 
നടത്തണമേ-സ്വശ്ഗ്റത്തേക്കു. 

നിന് കത്തൃത്വത്തെ സ്തൂതിപ്പാ൯. 
നതകണമേ-നിന്൯ സമാധാനം. 

ഹൃുടയവെടിപ്പാലി-വകെ. (വരെ) 
അലങ്കരിച്ച് ശുഭ്ധംചെയ്തു. 

ആയ്യസ്സുനാദ്ലെല്ലാം-യവഠ (ഇവ൪) 
തിരുവിഷ്ട,ം-ചെയ്ത്ാനരുദ്രക. 

അശുഭ്ധിയില് നിന്നി-വടെ (വരെ) 
വെടിപ്പാകേണമേ-കത്താവേ. 
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അത്യുന്നതമാം-നിന് നാമം 

സ്തൂതീപ്പാനും-നത കീടണമേ, 

നിന് കാരുണ്ൃത്താത-ഇവദക്കു (ഇവക്കു) 
നൂഹായെ-നത്കിടണമേ. 

പ്രാത്ഥനകര കേമുക്കു-ന്നോനേ, 

യാചനകമ- നല്ന്നോനേ, 

ഞങ്ങളില് പ്രാത്ഥ നക-കേട്ട, 

യാചനകഠ നത്കിടണമേ. 

ആശിപ്വാദം. 

വട്ടക്കാര൯. 

സവ്വശക്തിയുളഉ ദൈവമായ കത്താവു തെറ വ 
ലൈ. നിന്െറ മേരു ആവഡസിപ്പിച്ച് , നിന്നെ അനുഗ്ര 
ഹിക്കട്ടെ. രാപ്പകത അവ൯ നിന്നെ കാത്തു മറെച്ചുകൊ 
മുട്ടെ. ഈ ലോകത്തില് സകല അരിക്കതകളളിത നി 
നും, സങ്കടങ്ങളില് നിന്നും, ആവലാധികളിത ന് 
നണം അവന ന്നിന്നെ രക്ഷ്മിക്കട്ടെ. വരുപാനിരിക്കുന്ന 
ലോകത്തില് അഴിത്തുപോകാത്ത ഭാഗൃത്തിന്നും നിതയ) 
്ടിവശും നിന്നെ യോധഗ്യയയാക്കി തിക്കയും ച്ചെയ്യട്ടെ. 

സ്ത്രീയും ജനവും. ത്ആമ്മിന. 

ട് വട്ടകാര൯ സ്റ്്രിയുടെ തലയില് കൈവെച്ചു ചൊല്ലേണ്ട ആശിവ്യാദം. 

സപവ്വശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കത്താവു നിസെറ 
മേല് മനസ്സലിഞ്ഞു, നിനെറ സകല പാപങ്ങള്ലെയും 
നിന്നോട്ട ക്ഷമീക്കയും., നിസെറ സകല രോഗങ്ങളെയും 

സൌഖ്യമാക്കു കയും, നിത്യട്ടിവങ്കലേക്കു നിന്നെ വഴി 
നടത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 

സ്ത്രിയും മനവും. ത്തൃമ്മി൯. 



[ 

ല്ലി 

സൂവനകശ 

ന്നിങ്ങളിത ഒരുത്തന് രോഗിയായാത് സഭയുടെ കശ്ശിശന്മാരെ 

വിക്ികട്ട്' എന്നിത്യാദി തിരുവെഴുത്തിന് പ്രകാരം ആകെകങ്കി 

ലും രോഗമുണ്ടായാര പട്ടക്കാരന്ന അറിവു കൊടുക്കണം. 

പട്ടുംകാര൯ രോഗിയുടെ ഭവനത്തില് എത്തി രോഗിക്കുവേണ്ടി 

യുള്ള ശുശ്രൂഷ നടത്തണം. ആ സമയത്തു രോഗിയുടെ സം 

ബന്ധക്കാരും മറവും അവിടെയുണ്ടായിരിക്കുന്നതു കൊള്ളാം. 

പട്ടംമാര൯ രോഗിയോടു. മാനസാന്തരപ്പെട്ടു രക്ഷയുടെ അനു 

ഭവക്കാരനായിത്തിരുന്നതിനു വേണ്ട ഗണദഥോഷം പറയണം. 

ആവശ്യം എന്നു തോന്നിയാല് പട്ടക്കാരന് രോഗിയുടെ വീട്ടുകാ 

യയങ്ങകു ടെ തല്ല്ഛാലസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തുകയും 

മരണപത്രിക ആവശുമായിരുന്നാല് അതു ഏഴുതുന്നതിനു രോ 

ഗിയെ ഉത്സാഫിപ്പിക്കയും വേണംം 

അഗതികലലോടും ഇടവകയോടും സമുദായസ്ഥാപനകള്പോടും 

ഒമായ്യയം കാണിപ്പാാ൯ പ്രാപൃരായ രോഗികറഠ അങ്ങനെ ചെ 

യ്യാ൯ അവരെ ഭാമ്മപ്പെടുത്തണം. 

രോഗി വിശുഭ്ധകു൪ബ്ബാനയില് സംബന്ധിക്കുന്നതിനു ആവശ്യ 

പ്പെടുകയും പത്മിയില് വരുന്നതിനു കഴിവില്ലാതിരിക്കയും ചെ 

യ്യാല്. ആ വിവരം മുന്ക്രട്ടി പട്ടക്കാരനെ അറിയിക്കയും പട്ട 

കാരന് അതു സാധിച്ചുകൊടുക്കയും വേണം. രോഗിയുടെ ചാ 

ചുയില്പ്പെട്ടവര അന്നേദിവസം വിശുഭദ്ധകു ബ്വാനയില് സംബ 

ന്ധിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. 

വട്ടകാരന്, രോഗിയുടെ രോഗസ്ഥിതിക്കു അനുസരണമായി 
ഒന്നാമത്തേതൊ രണ്ടാമത്തേതൊ ശുശ്രൂഷ നടത്തേണ്ടതാ 

കുന്നം 



നി 9 [ ി ളം ലം 
ന്നും 11 

ഴി [ ദ് 

1 ദ് ലു 

റ് ളു രി 

1) 
00% 
ന് ക 

ക്), 
രം ി [ 



1൧൧൧) 

ഴം 12ടഠ 15] 1൧൧൨൧. ടം ൮൧.൧ 2൩൧ 

കംംഥ ച ഴു 

ലം യം 11൧ ടാ ഴും 1൧ 

രോഗികറാംഷ്ഒ വേണ്ടിയുള്ള. 

പ്രാതഥനക്രമം 

പട്ടക്കാരന്. 

പിതാവിന്നു പൃത്രന്നും വരിശൂ ഡറുഹായിക്കും സൃതി. 

ജനം. 

ബ്ലഹനരും പാപിക& മായ തെങ്ങളടെമേത അനുഗ്ര 
ഹങ്ങളം കരുനെയും എന്നെന്നേക്കും രണ്ടെ ലോകങ്ദളി 
ലും ചിന്തപ്പെടുമാറാകേണെമേ. ആമ്മി൯. 

പ്രാരംഭപ്യാത൧ന 

ഥഥ ി ൫൮൮5൦൪ 0 ി 

൭. പ | പി 1൧൧ :൨5൭൧ 

പട്ടക്കാര൯. ദൈവമായ കത്താവേ. നിരെറ കരുനെ 
യാത സങ്കടത്തില് ഇരിക്കുന്നവരെ സന്മശിക്കേനെമേം 
നിസെറ കൃപയാരു രോഗികളെ സുഖപ്പെട്ടത്തേനെമേ. 
നിനെറ അനുഗ്രഹത്താത തൃത്മവൃയസനമുദള വരെ ആ 
ശ്വസിപ്പിക്കേണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുഡവ൮ൃ 
ഹായുമായ ദൈവമേ. നിനെറ നന്മകള്ലെക്കുറിച്ചു നിന 
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ക്ക സ്ലോത്രം ചെയ്യേണ്ടതിനു നീന്നോട്ട അനുഗ്രഹങ്ങ 
൦ കരുണയും യാചിക്കുന്ന മനോവൃയസനവും ദുഃഖവു 
മുള എല്ലാവക്കും തആത്മാവിനെറയും ശരിരത്തിസെറയും 
സ്സെഖ്യം നി നല്ലയകയും ചെയ്യേണമേ. ഹാശാ. 

ജനം. (ആആമ്മി൯. 

ഭ। അതിരൊ ശേഷം പിന്നാലെയുള്ള കുകലയോ ൯ ചൊല്ലണം. 

ം 1൧൧.൧൧.൧. ൭൧൨൧ 

2 ത്സ ള്്്ഥ് ഴു ജു ഥ 24 ൧0 ഥ 

ഥ്.൧൭൧൧ 11൭] ന ൧൧൨൧൧൧ ടിഎ ള് ]] 117 ൧ 

ഥ മ, ൬൩ ലി ഗ [1 

1 ] ന്ധ ഫാ ന റൂ-ഫ പി വം ) ടംപ ക ൭ ലം 

ഴു 

പക.കാഠ ൭ പഥ പ വീ (രഥ 1 ൧൨] ന 

൧ ടേ 1൧ 2010 ൬ ൭ 2ചിഥ്ഥി 
നി ട്: ന 0൬ ള്. ക് 

പ.൧ഠറമഠ ൭ പകക... ൦൧൭൦ ചൂ ൧൭൧] 

൧൨൧൧൧ ൯.൧൧ 

ര് ല് വി ൧ഠ ലി ൭൨൧. 

ക്ക. ഥഥ ച ഥു റ് ടൂറും 4: മ 

11ഥ൧ ു ൧൧ ൭0, പി ഠി. 2 

ഥ റ 0 ംംഥ ത്ഥ ഥഥ ത 

വാ 1൩൭. 1] 2൨൭? . 1൨.0 1.൧ 

കം. ശു 0 9-0 ളക ന ഴു കു, 

ടാ ച തിക്കു 1൧൧൦. ൭ ച൧ഥ൧ിഠ 
[ചര് റ ലം ന 
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റ പ് ി റു 

൭ 5ഥ ൭1൧. ൧൦-ടിഥ ൧൨.൭൧ 1. ഥക.ഥ 

കുക്കലയോ൯ 
തജ്ഡുമ. 

പട്ടക്കാരന് 

കത്താവേ, നിനെറ കോപത്തിൽ എന്നെ കുററപ്പെട്ട 

ത്തല്തേ. നീന്ദെറ ക്രോധത്തിൽ എന്നെ ശിക്ഷ്ഷിക്ക 
യൂമരുതേ. 

! കത്താവേ. തൊന൯൯ രോഗിയായിരിക്കകൊണ്ടു് എന്നോ 
ട കല്ണ ചെയേനെമേ. കത്താവേ, എനെറ അസ്ഥി 
കം ഇഉ കീിയിരിക്കകൊണ്ടു എന്നെ സെരഖ്യമാക്കേ 
നെമേ. 

എരെറ പ്രാണ൯ ഏററവും ഭൂരമിച്ചിരിക്കന്നു. കത്താ 
വേ, നി എത്രത്തോളം? 

കത്താവേ, നി തിരിത്തെു എനെറ പ്രാനെനെ വിട്ടു 
പിക്കേനെമേ. നിന്റെറ കപ നിമിത്തം എന്നെ രക്ഷ്മി 
ക്കയും ചെയ്യേനെമേ--- ബാഠരെകമാര. 

പിതാവിന്നും പൂത്രന്നും വരിശു ഡവൃഹായ്കും,ം സൃതി. 

ജനം. ആദിമുതല് എന്നെന്നേക്കും തന്നേ. തആആക്മിന൯ു. 

രോഗിയുടെ പ്രാതഥന 
4 സെകഷ്യംപോലെ പട്ടകാര൯ ചൊല്ലിക്കൊടുക്ണം 

അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുനെയും നിറത്തിരിക്കു നപ 
നും മനുമ്മ്യരെ സ്നേഹിക്കു ന്നവനുമായ ദമൈവമമേ_എ 
സെറ ദുഃഖങ്ങളിലും---പൃയസനങ്ങളിചും__ഞൊ൯ നിന്നോ 
ട നിലപിളിക്കുനു-ബഹുലമായ എനെറ പാപങ്ങളു 

റു 
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ടെ അഗാധത്തിതനിശ---എന്നെ കോരിയെട്ടത്തു കരേ 
ററി--എന്െെറമേത അനുഗ്രഹം ചെയ്യേനെമേ. 

ശുശ്രഷക൯. സ്യരൌമെന൯ കാലോസ്.. 

ജനം. കുറിഷയലായിസ്ഡ്സോ൯. 

സു 
3 15൨൧ ഠ്വ. ട് 1൨.൦0 1൧൦0 ടാ ; 

ഴു ൧ ക ം ് 
കം 12൧൧: 15൨൧൧൧ 12 12 

പ്രോമ്മയോ൯ 

പട്ടകാര൯. നാമെല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ചു 

ജനം, അനുഗ്രഹിക്കു നവനായ കത്താ വേ 

പട്ടകാരന്. സ്മൃതിയും സ്യോത്രവും......... 

ബലഹിനാത്മാക്കടെ സന്മശിക്കുന്നവരും. രഹസ) 

കായ്യങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവരും, നല്ല യാചനകള് 

നല്ൃം,ന്നവപനം, ദഃഖിതന്മാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കന്നവപ 

നും, മനോവവ)സനമുള്ള വരെ റപ്പിക്കുന്നവനും, ബല 

ഫിനന്മാരെ താങ്ദന്നവനും, രോഗീിക്ടക്കു സുഖം നല്ല, 

ന്നവരും, അനുതാപികളെ. പറിപ്പ്യിക്കയും കൈക്കൊള്ള 

കയും ചെയ്യുന്നവനും, മരിച്ചവരെ ഉയിത്തെഴുന്നേള്ി 

ക്കനറവരും, ഞെങ്ദംക്കും, ബലഹിനരായ തെങ്ദളുടെ 

പ്രാത്ഥനകള്ടെ സത്ൃവിശ്വാസത്തോടെ ചോദിച്ചിട്ടു 

പക്കം ചോദിക്കുന്നവക്കും, കടങ്ങളുടെ പരിഹാരവും പാ 

പങ്ങളടെ മോചനവും തന്നോട്ട തെങ്ങര്ം യാചിക്കുന്ന 

യാചനകഭെ നല്യ,ന്നവനുമായ തനിക്കു, ഈ രോഗി 
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൧൭ വേണ്ടി ഈ ദൈവിക യാചനകം പുഴ്്ണുമാക്കപ്പെട 

ന ഈ നേരത്തൃം നമ്മുടെ ആയ്ുഡസ്സ്ിനെറ എല്ലാ ദിവ 

സങ്ങളിലും സൃതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും ചേച്ച 

യായിരിക്കു നു. ഹാശാ. 

മു നാം ത്തക്മി൯. 

സെദറാ 

ഗ ൧0 27 ഴു ൧ ഥു 0 ഥ 

കാ 1൭0 1൧] 0൦ 1൩൭. 1൧ 

പട്ടക്കാര൯. തതൃത്മാക്കള ടെയും ശരിരങ്ങളുടെയും രഹ 

സ്വയവും പരസ്യവുമായ സകല വേദനകളെയും എളുപ്പ 
ത്തില് ശമിപ്പിക്കാവുന്നവനും രഹസ്യവും പരസ്യവുമാ 

യ സകല പ്രയാസ കായ്യങ്ങെ യും ക്ഷനെത്തിത സാ 

ഥിക്കാവുന്നവനുമായീ ഉത്തമനും സത്യവാനുമായിരി 

ക്കുന്ന വൈദ്യനായ ദൈവമായ കത്താവേ, ബലഹിന 
തയില് ആയിരിക്കയും രോഗത്തിത കിടക്കയും, നിരെറ 

കരുനെ കളില് സങ്കേതം പ്രാപിക്കയും, നീന്െറ ഭാനങ്ങ 
ഉടെ സഹായത്തിന്നായി കാത്തിരിക്കയും അവന്െറ ക 
ട്ടെ പരിഹാരവും, പാപങ്ങളുടെ മോചനവും, വേദ 
നകളുടെ സൌഖ്യവും, അവയവങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥത 

യും, ബലഹിനനും പാപീയുമായ ഞൊനു മുഖാന്തരം നി 
ന്നോടുട ചോദിക്കയും ച്ചെയ്യന്ന ഈ നീന്ദെറ ഓാസന്നു വേ 
ണ്ടീ നിസെറ കരുനെയോട്ട ഞെങ്ങാം പ്രാത്ഥിക്കുന്നു. കാ 
രുന്വെവാനായ കത്താവേ, ബലഹിനരെ ശക്കിപ്പെട്ടത്ത 
നവരനും, പാപികളെ ശൂഡികരിക്കുന്നവരനും., അനുതാ 
പികളടെ സഹായകരം, മനോവ്യസനമുമള വരുടെ 
ആശ്വാസവും, സകല വിശ്വാസികളടെയും സങ്കേത 
സ്ഥലവും നിയായിരിക്കയാത നിന്നോട്ട ഞങ്ങള്ം അപേ 
കയ്ക്കുന്ന. ഈ നീസെറ ഭാസരെറ കടങ്ങളെ പരിഹ 
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രിച്ചു പാപങ്ങളെ ക്്മമിച്ചുകൊദ്ദേള നെമേ. ഇവ൯െറ വേ 
ദനകഒ൭ പിലക്കി, രോഗങ്ങളെ. മായിച്ചുകള യേനെമേ. 
ജേവനെറ പനി കെട്ടത്തി, ഉപ്രക്രവങ്ങളെ അകററഠിക്ക 
യേനെമേ. ഇവന്െറ ബലഹിനതയെ താങഭി ഇപന്െറ ക്ഷമി 
നെം നീക്കി ജവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തേനെമേ. ഇവന്നു നി 
നല്ലരന്ന സകല കൃപകരഠംക്കും സഹായദൈറംക്കും വേ 
ഭി, ഇവന് നീനക്കു സ്യോത്രം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണും 
ഓവനെറ മുഖത്തെ സന്തോക്മമായി മാററുകയ്യം ഇവനെറ 
സെൌനഖ്യൃത്തിത തഞെങ്ങളെ സന്തോക്കിപ്പിക്കയും ചെ 
യ്യേനെമേ. നച്ചപനും ദയയുളഉവനും, കല്നെയ്യു. 

ദേവനും, അനുഗ്രഹിക്കന്നവനും, തആത്മാവിസെറയും 
ശരിരത്തിസെറയും സാക്ഷാത വൈല്യനും നിയാകയാത, 
പിതാവായ ദൈവമേ. നീനക്കും നിനെറ ഏകപുത്രന്നും 
നിനെറ പരിശു ഡാദൃഹാഷ്കു,ം സകല സ്മൃതിയും ബഫഹ്ുമാ 
നവും ആധിപത്യവും ചേച്ചയായിരിക്കുന്നു. ഹാശാ. 

ജനം. ത്ആതമ്മി൯. 

അതിന്മെറ ശേക്ഷം 

. 1ഗ2വഷംനാ 1൧൧൧൧. 1ല 

9൭. ചെ .13] 31൭ ഥു 1 

ട്ട എ. പദ് വാ പ്പോ. ജയം ധര? 

1൧. ചെ ടത ചെ . ചാ) ൭൧൭ 

5 ബി 1; . ടു സ്ഥാ പ 19] 

സച്ച .൮൧൫ഠ ചി]. ൨൨൧ 
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0൭ ചാ ഠി] . ൩൭൨. പഠ [2 

ചടട ൦ 1 ന്ഥാ7 മാ. വിച 

ഥമ ഷട്! 3൨ ര ധാ] ൭ 115൧ 

പാട 12] സ്ര 11൦ ഫീ ര എ 

യം എംഡി 
രച. ൧൮.൦. റ മഥ 1൨൨. ഠന്ചഥധഥ 

2; . 154 1൧] 5 ചട. ൨൧. 1൭൭ 

കയാ ക 2:൧൦ 1൨.൧൧ ൨ ര പ 

പു 1൧൧൦ ളൂ ഠെ 15] ൩൧൨൧൭൭ . 1255൨5. 

1ഠന റി & 2൦ ൦ ൧2൨൦ ടിക ൭൩ 1, 

പി. പാ 
12] 12] . 0 124൨5 വഥഥാഥ് 5൨5. ഠാ 

എഴ ല്ല 1.45 12] യ. 14൨൧ ടലി 
ല് പം 1212 ണം (൦ . 1? 1൧൭. 

ളം ഴു ൩ പം ൩.൦൪ ഥ് ി ചി മി &൨൧5൧..ചാഠ ൦ ]ലചാ പധ ൧ ]2_ചഫാഠ 
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ഴു ഥം ടി, ൭ ഥ 

.൦൩൧൭൧ ൧൧ പൂ 11 ടട ൧ പനാ 
ക; സം 2 2 ി 2, മ ക 
പു 1 . ടി വ 123ന ൧ 

0 ഥു ൩ യ പ് ഴു ത 2 ഗ തം 

. ടട 12] 5൧ 1502 11.2] 5 14൭൧0൧. 
കം $് 6 6 നം. 2: ക... ഉഴ്യു ൦: ത്ത് 

൨൭ 1൭] . 1൨ചാ൭൧൨൧.1ഠ [രു 1൭] 14] 11ഠ 

0 ₹ ട് 9) ച 2 ൦.൪. ക സം. 
ഥാ | ം ധീം പഠ ൨൭൨. പഥ്ഥ. [ഇം 

ഴ് റ്റു ഡ്യു ി ച്ച് ൩ ടം ലി ചി 

ക ്് വചാഥിഠ 2] ൧൧. ര൨-൧൭. ഥചഈാ 

ഉ ഴു ഥ 2 ളം ് 

1; ചാ 1൧ ൭൧ ഠം ജിം ൩൧൨൧൧ 

ലം പവം പു [1 ന 

തജ്ജൂമ. 

പട്ടക്കാര൯ 

ഏകഭാതനായ ദൈവമേ, എരെറ കടങ്ങം വദ്ധിക്ക 
യും, എനെറ കുററങ്ങം ശക്തിപ്പെട്ടകയും ചെയ്യിരിക്ക 
യാത നിസെറ കരുനെകളടെ സമുദ്രത്തിലേക്കു ഞൊസ 
നോക്കുന്നു. നിനെറ വെടിപ്പ8ള സോപ്പ്ാകൊണ്ടു എ 

നെറമേത തട്ടിക്കേനേമേ. എനെറ കടടനിരു കൈ 
ക്കൊണ്ടു എന്നെ നീമ്മലമാക്കേനെമേ. കത്താവേ, നീ 

നെറ ജനകനെറ സ്നേഹംമൃലം നീന്നോടട ഞൊ൯ അപേ 
കുദ്മിക്കന്നു. എന്നെ പ്വേഷ്കിക്കുന്നപര് എന്നെ നീന്മി 
ക്കരുതേ. അന്യായം വിട്ടുതിരിയുന്ന പാപീയില് മാലാ 

കുമാര് സന്തോക്ഷിക്കയും, അരനുതാപികംക്കു രാപ്പകരു 
പാതില് തഠന്നിട്ടിരിക്കുന്൩ കത്താവ് പാഴ്ച, പ്പെട്ടവന്൯ 
എന്നു അവര് പറകയും ച്ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 
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കത്താവേ, എന്െെറ ബല ഹിനതയെ ജനാക്കേനെമേ. 
എന്തെന്നാല് ഞാ൯ വളരെ പാപം ചെയ്യ. നിന്നെ 
കോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാന് ആരില് അഭയംപ്രാപി 

ക്കേണ്ടു എന്നറിയുന്നുമില്ല. ഞാ൯ വൈദ്യന്മാരടെ അട്ട 
ക്കല് ചെന്നു. അവര് തങ്ങമുടെ ഓക്കഥധങ്ദോം എ 
ന്നിരു പ്രയോഗിച്ചിട്ടും, എന്െറ വ്രനെം കഠിനമായും, 
സുഖപ്പെടുടത്തന്നവ൯ ഇല്ലാതായും തിന്നിരിക്കുന്നു. ഓ 
കഡങ്ദദം സമുഡിയായുളള വനും, നിനെറ അട്ടക്കല് 
വരുന്നവക്കു സഹായങ്ങഥം നല്ല,ന്നവനുമായ ഉത്തമ 
വൈല്ല൯ നീയാകുന്നു എന്നു നിന്നെക്കുറിച്ചു തൊ൯ 
കേട്ടിരിക്കുന്നതിനാത., നിനെറ ജനകനായ പിതാവി 
നെറ സ്നേഹത്താലും, നിനെറ പിലമതിക്കാവതല്ലാത്ത 
രക്തത്താലും എറെറ കടങ്ങളെ പരിഫരിക്കേനെമേ. 

അല്ലെങ്കിത ഗിതം. 

ആചോഹാ ഏ-_കജാതനേ, 

തവ കരുണകളിന -- പരിധി ഞന 

നോക്കിടുന്നേ൯---പഫപങ്ങം ബഹ്ൃുലം-- 

 തളിക്കണമേ നിന സോ--പ്പായാല് 

എനു ക്ല്നിീരാത --നിമ്മചനാക്കുക 

. യാചചിക്കന്നേന---തപ താതന്ന൯പാത-_ 
മമ രിപു ദുഷിച്ചിട-ല്ലെന്നെ 

അകൂത്ൃയംപിട്ടനുതപിച്ചിട്ടം 

പാപിയില് ഭൂത൪.---സ ന്തോഷിച്ചുടനെ- 

അനുതാപികഠടക്കെ പ്പോഴും പാ--തില് 
തുറക്കും കത്ത൯_പാട്പേറേറാ൯ 

ഹാലേലുയ്യാ---എന്നപ൪ര പറയട്ടെ. 

ബാറെക്മാര്൪. 
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ലി ൧ ഴും ൭൨൧. 

കുത്തനേ, കാണ് എ൯ ക്ഷി-ണതയെ 

പിച്ചേ൯ ഏററം--വെരപ്പിച്ചേ൯ 
അഭയമെനിക്കാ---രെന്നറിയുന്നില്ലേ-_ 
വൈദ്ൃശ്മാ൪ പക്കല് --പോയ് ഞാ൯ 
അവരുടെ ച'കിത്സകദേ ട്ടും 

എനുപ്രണമേരതും -- സുഖമായില്ലയ്യോ-. 

കേട്ടേ൯ നി നല്ലോ--രു വൈദഭ്യ൯ 
എഏറിയോരൌഷധി_നിനക്കുണ്ടെ_ 

നിക്കുതപി ചഭിപ്പാ൯--പന്നേ൯ നിന്നരികില് 
തവ ജനകന്നുടെ അ---സപറലും 

പിലമതിയാ നിന൯.._നിണത്താലും 

ഹാലേല്യയ്യാ-_പരിഹരിക്കെ൯ കടങ്ങറം. 

വ്വരട്ടെ നിലത്തു തആത്മിയ പാനിയമാകുന്ന ജിവ 
നെറ മഴയെ പെയ്യിക്കുന്ന സത്യമുള കൃഷ്കിക്കാര൯ ഞൊ 
നാകയാത നിങ്ങര്ം വന്നു ഏവന൯നഗേലിയോനില്ത സ 
ത്തോഷ്ഷിച്ച് ജിപിപ്പി൯. ഭാഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവനും എ 
സെറ അട്ടക്കത വന്നു ജിവസെറ ഉറവിതനീന്നു കുടിക്ക 
ട്ടെ. അവെറ കുററങദദം ക്ഷ്ഷമിക്കപ്പെട്ടമെന്നു പാപി 
കള്ലോട്ട അരുഭ്ലിച്ചെയ്യന്ന നമ്മുടെ രക്ഷ്മിതാവിന്റെറ 
ശബ്ലൃം ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതാകുന്നു. 

കത്താവേ, എനെറ പാപങ്ങള് ഞൊ൯ മരിക്കരുതേ. 
നി സ്നേഹിക്കുന്ന കാഴ്ചയായ എന്െെറ കളു നിരുകളെ. 
തൂമുതല് നിനക്കു ഞാ൯ അപ്്യിക്കുന്നു. കാഉ ക൫് 
യും കുഞ്ഞാട്ടകട്ലെയും മുട്ടാട്ടകളെയും അല്ല, ചെങ്ങാലി 

കട്ടയും പ്രാവിനുകുഞ്ഞുങ്ങളെ യും അല്ല, ശെമഓന്റെറ 
ഭവനത്തിതവച്ചു പാപിയായ ആ സ്ര! എന്നപോലെ, 
എനെറ കള്സ്മൂനിരുകളെ. അത്രെ ഞൊ൯ കാഴ്ചയായി അ 
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നെയ്യ്ഛന്നത. അവയെ കൈക്കൊണ്ട് , എസെറമേല് 

അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. നിന്െറ ജനകനായ പി 

താവിസെറ സ്മോഹത്താലും പിലമതിക്കാവുന്നതല്ലാത്ത 

നിനെഠ രക്ത്ത്താല്യം എനെഠറ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കയും 

ചെയ്യേനെമേ. ആമ്മിന. 

] ൂ പ 

ജനം. കത്താവേ, തെങ്ങടെ അനുഗ്രഹിച്ചു , ഞെങ്ദം 

ക്ക സഹായം ചെയ്യേണമേ. 

പ്രാത്ഥന 
മി 

1൧൧ 12൧] സട 14 1൩൭. 
പടക്കാര൯. സകല ഡ്വസ്ഥതയുടെയും നാഥനും. സ 

കല കൃപയുടെയും പിശ്രദ്ധിയുടെയും ദാതാവും, സകല 
സൌഖ്യവും സൌജന്യം ചെയ്യുന്നവരും, എപ്പോഴ്ചം മ 
നുഷ്ഷ്യരുടെ ടടിപനെക്കുറിച്ചു താല്പയയത്തോടിരിക്കുന്നവ 
നും, തസെറ ദൈവിക സഹായങദം ഞെങ്ങളിതനിഗ്ു 

മുടക്കാത്തവനുമായ ദൈവമായ കത്താവേ. അനുഗ്രഹ 
ദെം, കരുണയും, സ്വസ്ഥതയും ആശ്വാസവും, ശാ 
ന്തതയും സഹായങ്ങളം നിറത്തി്രിക്കുന്ന നിന്െറ വല 
മൈം, തആത്മാവിനെറയും ശരിരത്തിനെറയും സൌഖ്യ 
വും സ്വസ്ഥതയും നിന്നോട്ട യാചിക്കുന്ന ഈ നിനെറ 
ഭാസന്െറ മേല് ആവസീപ്പിക്കേനെമേ. ഇവനില് നീ 

നൊനുപരങ്ദകം രോഗം വേമനകളം മായിച്ചകള 
യേനെമേ. പ്രുതികൃലങ്ങം ഉപ്ര്രവങ്ങളം, കഷ്ടതക 
ഉം പരിക്ഷകളം നിക്കിക്കകയേണെമേ. ശക്തിയും 
സ്വൌഖ്യവും, രക്ഷ്ധഡും മോചനവൃം ഇവനെ ധരിപ്പിക്കേ 

നെമേ. ജവ൯ എഴ്ന്നേല്ലാനും ബലം പ്രാപിപ്പാനും ജപനെ 
താങ്ങേനെമേ. ബലമുളള നിസെറ വലങകൈകൊണ്ടു 
ഇവനു സഹായം നല്ലേ,നെമേ. ഇവന്െറ കടങ്ങളും പാപ്പ 

അേദൃം ഒവനോടു ക്ഷ മീക്കേനെമേ. നിന്നെയും നിനെറ 
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പിതാവിനെയും നിന്െറ പരശു ദുഹായെയും സ്ലോ: 
ത്രം ച്ചെയ്യൂ വന്മിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തവാ൯ തക്കവ്വള്്ം, 
എിയ നിസെറ കൃപയുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങകുടെയും ബ 
ഫൃത്വംപോലെ (സുഖത്തിനുള്ള) നല്ല അടയാളം നി 
മാവനു നല്ലൃകയും ച്ചെയ്യുമാറാകേണമേ. ഹാശാ. 

ജു സ്ഥം ത്തൃമ്മിന. 

അതിസെറശേഷം 

ശുശ്രഷകന്൯ ൭ 

യ്രാക്കോബ് (ൂര്രിഹാ എഴുതിയ ല്വേഖനം 
താം അവ്ധ്്യായത്തില്നിന്നു (൧൩-൧൯) 

ജു നന 

വരീഹന്മാരുടെ ഉടയവന്നു ന്തൃതി. കത്താവേ, നി 
നെറ വചനങ്ങളെ തിരിച്ചഠിയുന്നതിനു തെങ്ങംക്കു ക, 
പ നല്ലേ,നെമേ. 

ശൂശ്രൂക്മക൯ 

നിങ്ങളില് ഒരുത്ത൯ ഞെരുക്കത്തില് രിക്കുന്നു എ 
ഒത, അവന് പ്രാത്ഥിക്കട്ടെ. അവന സത്തോഷ്കിക്കു 
൯ എങ്കില്, പാട്ടുപാടട്ടെ. അവ൯ രോഗിയായിരി 
ക്ക ന്നു എങ്കിത, സഭയുടെ കശിശ്ശുന്മാരെ പിഭ്ിക്കട്ടെ. 
അവര് അവന്നുവേണ്ടി പ്രാത്ഥിക്കയും, നമ്മുടെ കത്താ 
വിനെറ തിരുനാമത്തില് അവനെ എണ്ണ പുശരകയും 

ചെയ്യട്ടെ. പിശ്വാസത്തോട്ടകടിയ പ്രാത്ഥന രോഗിയെ 
സെദഖ്യമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ കത്താവു അവനെ എഴു 
ന്നേല്ലിക്കുന്നു. അവന പാപം ചെയ്യിരിക്കുന്നു എങ്കില് 
അവനോട്ട ക്ഷമിക്കുന്നു. എന്നാല് നിങദം സൌ 
ഖും പ്രാപിക്കേണ്ടെതിനു തമ്മില്ത്തമ്മിത കുററങ്ങളെ_ 

ഫുറ൨ പറയുന്നവരും ഒരുവനുവേണ്ടി ഒരുവ൯ പ്രാത്ഥി 
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ക്കന്നവരുമായിരിപ്പി൯. എന്ദുകൊണ്ടൈന്നാല് നിതിമാ൯. 

പ്രാത്ഥിക്കുന്ന പ്രാത്ഥനയുടെ ശക്തി വലിയതാകുന്നു. 

ൌലിയായ്ും നമുക്കു സമസ്വഭാവമുള മനുക്ഷ്യനായീരു 

ന്നു. ഭരൂമിയിത മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടെതിനു അവന് പ്രാ 
ത്ഥിച്ചു. മുന്നു സംവത്സരവും ആറ മാസവൃയം മഴ പെ 

യ്യില്ല. അവന് വിന്ടും പ്രാത്ഥിച്ച. ആകാശം മഴ നല്ലി. 
ഭൂമി ഫല ങ്ങ കൊട്ടത്തു. എന്റെറ സഹോദരന്മാരേ, 
നിങ്ങളിത് ഒരുത്തന സത്ത്തിനെറ വഴിയിതനിനു 
തെററീപ്പ്പോകയും, ഒരുത്തന അവനെറ വഴിതെററഠില്നി 
ന്നു അവനെ തരിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യാത പാപിയെ 
അവന്െറ വഴിതെററിതനിന്നു തിരിച്ചു പരുത്തന്നവ൯ 
അവന്റെ പ്രാനെനെ മരനണെത്തില് നിന്നു ജടിപിപ്പിക്ക 
യം, അവന്െെറ പാപങ്ങളുടെ ബഫ്ുത്വത്തെ മായിക്ക 
യും ച്െയ്യുന്ു എന്നു അവന രരറിഞ്ഞുകൊദ്മേട്ടെ. 
ഹാലേലൃയ്യാ-- ഉ --- ഹാലേലുയ്യാ. 

വെസ ഥാക്കാ 

ശുശ്രുഷ കന്, 

ടിദൌൈവപമേ, എനെറമേത അനുഗ്രഹം ചെയ്യേനെമേ: 
എന്തെന്നാരു എനെറ തആത്മാവു നിന്നില് ആശ്രയിച്ച 
രിക്കുന്നു. ഈ ആപത്തൃക്ഥം ഒഴിഞ്ഞുപോകുവോ$ം 
നിന്െറ ചിറകുകളുടെ നിഴചിത ഞതൊ൯ മറയ്കു,പ്പെ 
൦ ഹാലേല്യയ്യാ. 

4! ഇവിടെ പട്ടക്കാര൯ ഏവ൯ ഗേലിഭയോ൯ വായിക്കുന്നു. 

വപിശ്രഡാ മത്തായിയുടെ ഏവ൯ഗേലിയോന്നു. 
ആ, ൧൧. ൪൭) ഥാ 

ആ കാലത്ത ഈദശോതപ്ചുരാ൯ ഈ പര്രുദ്ടുപേ 
രെയും അയച്ചു , അവരോട കല്പിച്ചരുളിച്ചെയ്യുതെന്തെ 
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ന്നാതു: പുറജാതിക്കാരുടെ വഴിയില് നിങ്ങര്ം പോകരുതു. 
ശമറായക്കാരുടെ നഗരത്തിലേക്കു നീങ്ങാം പ്രപേശിക്ക 
യുമരുതു. എന്നാത ഇസ്രായേല്ഗൃഹത്തിതനിന്നു കാ 
നൊതെപോയിട്ടുള്ള ത്തൃടുകളുടെ അട്ടക്കത പ്രത്യേകം നീ 
ഒം പോകുവിനു. നിങ്ങം പോകുമ്പോംം സ്വശ്ശൂരാ 
യം സമിപിച്ചു എന്നു പ്രുസംഗിച്ചു പറവി൯. രോഗി 
കളെ സെദഖ്യമാക്കുവി൯. കുഷൃരോഗികള്െ ശരദഡ്ധിയാ 
4൭,വിന. മരിച്ചവരെ ഉയില്പിപ്പിസ. പിശാചുക്കളെ 
പുറത്താക്കുവിന൯ു, നിങ്ങംക്കു സൌജന്യമായി ലഭിച്ചു, 
സൌജന്യമായി കൊട്ടപ്പിന൯. നിങ്ങളുടെ മടിശ്ശിലകളി 
ല് പൊന്നും ചെവ്ും വെള്ളിയും, വഴിക്കു പൊക്കനെ 
വും, രണ്ടു കുപ്പായങ്ങളും ചെര്പ്പം, വടിയും നിങ്ങാം 
കരുതരുതൂു. എന്നാൽ വേലക്കാര൯ തെറ ആഹാര 
ത്തിന്നു യോശ്ൃനാകുന്നു. 

നിങ്ങംക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ഒനം 

നിസെറ തആത്മാപോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

അതിന്െറ ശേക്ഷം 

ം 5൨൨. ധറ്ൂഥാ 1൧5 

ഴു മം ഗ വം. ല് ഥ് ഴു ക്ക 

പടാ 12 ൧ .ചൂഫ൧ പ റ 

ഴു ംംഥ ഴു ടു ചി ര! ൩ ട് ടം ഥ ി 

& കമാ -. 1-൧ 2-൦ (൧൨-൧൨ ൯൧൭. 

. ദ്വ, 1212: പഥ പട ിചകഗ 12 കമ 

നു മ ി ലു & ൭ വം ഴു മം 

നട ൭0൨൧൧ ധ൧൨ഥ൧ ൫൧൧൨-൧൧ ൨. 
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ത്ത റ യ് സു ി ക ത 2 ലി 7 

ി നസ ന്റ് റി ി 

ട്ര 1൧൧൧. ര 4ഫ്ഥ കഥക . ൦൨൧ 

ഉ ഗ ല് ം 22 ി 

ഡ൭൧.൦ പ൦൦. ൧൧൭൨. പി ൭ ഗ്ധഥ൧൦-൨൦. 
൩ംം 02 മ, നി 

2൨.൧ കലാ മകം ൨൧൨ 15൭2൨൧ ൧ 

ട് മ ഗ ഷം ി ഴു ണം. മം ചി 

൧] ൨-൧ 12 കം . 1൨൮൧ ൧ 

സ്സ ലി $ ഴ് റു ക ഥ് സു 

12_കഥക൧7 1 ല് ച 2_ഥ ടംഗ് പടാ 

൭൩, ൦൧ റ ി ം ൧ ചി 

1൩4. ലം 5-1) ൧൭൧൧ പ൦ന ഥാ 

2 മു 0 ന്, മ. ൭, ട് ! ളി, ഴു 

1൧.1൧ ക. നാമാ ൭] ടെവ 
ഴുഴു കക 

]൮൨പു നട പ്പി ര 12. 
ഗ ട് 

റ 
ഴൂ ൧ മഥ 2 2 ഴു നി ി 4 ി ഴു 

2 . 12-പിീ ൭ 1൧2] ൧൨൧൮൭ ൦൨൧൧ 
ഗ ഴു ന ക, ത ഉ ഴു ൭2 ലി 7. ച 

1൧൭൧ 5: ൩൭ 1൧൧൧ ൧൧ ൩. ൭.൨.0 1൧൨൭ 

. യ 2 ടി? 122 കക പഥ ടു 
2 ഴു ഴു ഥ ക്ക 0 ഴ് ൦൭൩. 2 2 ഴു 

പ . 1.5 വിച ൧ 2൧0 ൭൬൧൭] 2൧-൭0 
കു് നും നു ൧.൫ [ മ. ൭൬ 

൨൭1൦ - പറ്റ തര 120 1൧] 12൨൭൭൧ 

ി നു പി ഴു ൭ തം ക, ന്നു 

ഴം |._ഫചര്് പകാ 1_കാ൨ഥ പകാ കാ 
൧ ൧ഴു 

്ം 1൩. നന 
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തജ്ലയമ 

പട്ടുക്കാര൯ 

ഞങ& ടെ കത്താവാഘയ കത്താവേ. നീന്നെ തെദേറം 
നോക്കി പിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങളടെ സഹായത്തിനു നി 
വരേനെമേ. ഞങ്ങടെ അപേക്ഷ്ഷ കേട്ട ഞങ്ങടെ 

മേത അനുഗ്രഹം ചെയ്യേനെമമേ. 

കത്താവേ, നി അവനരെറ അട്ടക്കത വരേനെമെന്നു 
രോഗീയായീരിക്കുന്നപ൪ നീിന്നോട്ട അപേക്ഷിക്കുന്നു. 
അവ൯ നീത്യവും നീനെറ ശുശ്രൃഷ്ഷയ്ല്യായി നീല്ലാ൯ 

അവനെ സന്മശീക്കേണമേ. ശെമഓനരെറ അമ്മാവിഘയ 
മ്മയെ അവ്ളുടെ രോഗത്തില്നിന്നു നി സ്വെഖ്യയമാ 
ക്കിയപ്പ്യോഠം, അവളടെ സൌഖ്ൃത്തില് അവാം ശക്തി 
പ്രാപിച്ച തുകൊണ്ടു നിന്നെ ശ്രശ്രൃക്കിപ്പാ൯ അവാം 
എട്ട് ന്നേറര. 

നി അവടെ കൈക്കു പിടിച്ച് , അവളടെ രോഗ 
ത്തില്നിന്നു അവഭ്ദെ സുഖപ്പെടുത്തി. നീന്െെറ സ്നേ 
ഹത്താത ഈ രോഗിയുടെ തആത്മവിചാരങ്ങളെ ഉപ്ര 
വങ്ങളിതനിന്നു നി തട്ടക്കേനമേ. നീിനെറ വച്ചന 
ശുശ്രക്മയ്ക്കായി ജപ൪ ശോഭിച്ചു നില്ലേക്ൃണ്ടതിനു, നി 
ന്നാര സെഖ്യം പ്രാപിച്ച ആ സ്രരിയെ ദശിച്ചതുപോ 
ലെ, ഈ രോഗിയെയും നി ഭശിക്കേനെമേ. 

രോഗം രോഗമുള മനുക്ഷ്യനെ പിക്കഷമിപ്പിക്കുന്നതു 

പോലെ, പാപം ജവനെ പിക്ഷമിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സൌ 

ജന്യമായ ഡ്വസ്ഥത നഷ്യന്ന വൈദ്യനായുള്ളോറേ, 

ഇവന൯ സുഖം പ്രാപിക്കേണ്ടെതിന്നു നിസെറ ഓഈക്ഷ ധംകൊ 

ണ്ടുവരേണമേ. പാപിയായ സ്ര്രിയെ എന്നപോലെ, 

കുററങ്ങര്ം ജവനെ ദവേദനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. താ 
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നിയായുള്ളേോോവേ, ജപ൯ സെൌടഖ്യം പ്രാപിക്കേണ്ട തിനു, 
പ 

നിസെറ ഓഈക്ഷഡംകൊണ്ടു ജപനെ പൂശേണെമേ. 

കത്താവേ, രോഗമു&ള ത്തത്മാവു നിന്നാല് സെദഖ്യം 

പ്രാപിക്കയും, അതിസെറ പേഭനകഠംമറന്നു, നിങ്കുതന 
ന്നു വലിയ ശക്തി അനുഭവമാക്കുകയും ച്െചെയ്യത്തകൊ 
ണ്ടു, അതു നിന്നെ സൂൃതിക്കു ന്നു. കരുനെയേറിയ നല്ല 
വൈചല്ലനായുദ്ദേളാവേ., നിനക്കും നിനെറ പിതാവിന്നും 
നിന്െറ പരിശ്ര വറൃഹായ്ക്ു,ം സൃതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. തെ 
ങ്ങളുടെമേത അനുഗ്രഹങ്ദം ഉണ്ടൊയിരിടക്കനെമമ. 

ദൈവമേ, തെങ്ങഭോട്ടത്തരമതഭിച്ചെയയയനെമേ. 
ദൈവമേ. തെങദക്ലോടുത്തരമരുളിച്ചെയ്യു, തെങ്ങ ടെമേത 
അനുഗ്രഹം ചെയ്യേനെമേ. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ 
അനുതാപത്തികകലേക്കു തിരിക്കയും ചെയ്യേനെമേ. 

അല്ലെജിത ഗീതം. 

(മാര യാക്കോബിനെറ രാഗരിതി) 

കത്തറ ! കത്താ! വിള; ന്നാം, 

തുനേയഷ്ക്കുറയ്' ൨ പരിക 

പ്രറത്റന കേട്ട---ടിയാരുടെമേത, 

ദയ ചെയ്യണമേ. 

രോഗിയി൯ പക്കല് ഹി-പരുപാന്വ്പ൯] 
പ്രാത്ഥിക്കുന്നു-_ 

. നി൯ സേവയില [പസ] ദിനപും നില്പറന൯, 
ദശ്ഭിക്കണകേ, 

ശെമഓനമ്മാ--യമ്മയി൯ രോഗം, 
ത്ന 

തവ സേവയ്ക്ായ് -- എഴ്ുന്നേററങ്ങവഥം, 

കശൂ 
രോഗം നിങലോ__ നവള്ടെ കൈമമേത, 

നീ പിടിച്ചുടനെ 
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പേദന രോഗം- മാറിപ്പോയി, 
സുഖം പ്രാപിച്ചാഠം 

ഈ രോഗിക്കും--- നി൯ സ്തേഹത്താത, 
സുഖം നല്ലേേണമേ. 

നിന വചനത്തിന--- ശശ്രൂഷഷ്ക്രായ് 
എഴ്ുന്നേററിടാ൯. 

നിന്നുടെ കയ്യാരു --സുഖപ്പെട്ടപളാം, 
ആ സ്ര്ര്രിയെ നി 

ദശ്ഭിച്ചതുപോ--ലി രോഗിയെയും. 
ദഗ്ദിക്കണമേ. 

രോഗിയെ രേഗം--പലയ്മ്കാംപോത പാപം, 

പചയ്യന്നി[പനെ |] 
നല്ലയൊരു വൈദ്യ ! നിന തൈലത്താല് 

സുഖമറക്കണമേ. 

പാപിയാം ആ സ്പ്രി--പോലി[പനും| 

പേദനപ്പെടുന്നു. 

സ്വസ്ഥതയ്യറയ്---തൈലം [ഇപന്മേതല്്| 
പൂശനേമേ റി. 

സ്വസ്ഥത ചഭിക്കയും-- പേദന മറക്കയും 

ചെയ്യാത്മാവ്യ- 

ശക്തി പ്രാപി--ച്ചതിനാലതു നിന്നെ 

സൂതിച്ചിടുന്നു. 

| 
കരുനൊകരനാം---നങല്ല്ൊരു വൈഭ്യാ . 

സ്വ്യോത്രം നിനക്കും 

ഡി൯ താതന്നും--പിശുദ്ധാത്മന്നും. 
സൂതിയുണ്ടാക. 

ഉത്തരമരത്ംക---അരുഹംക ഭേവാ, 

അനു൦ഹഫിക്ക. 

മര൪ത്യ൪ ചിത്തം---അനുതാപേ നന്) 

പതത്തിടെണമേ. 
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ഷട് പടകാര൯ രോഗിയുടെ തലയിത വലടൈ. വകഷ്ടകൊണ്ടുല (പനത്ഥന. 

റ ൧ മം ര ൧0 $ ഥ ₹ 

ഴം കഥ 1ചഠാഠ ]ജഠ 15] ക. 

പിതാവും ചത്രനും വ്രിശര രധവൃഹായുമായ ദൈവ 

മ, നിന്െറ തിരുനാമത്തില് ഈ നിനെറ ഓസനെറമമേ 

ത എനെറ ബലഹിനമായ കൈ ഞാന വെക്കുന്നു. 

നിസെറ സ്നേഹത്താല് ബലമുദളതം സഹായങ്ങം 

നിറത്തിരിക്കന്നതമായ നിനെറ വചടെജം ജഇവലന്െറ 

മേല് ആവസിപ്പിക്കേനേമേ. നീിസെറ കരുനെയുടെ 

യം മനുക്ഷ)സ്നേഹത്ത്'നെറഷും ബഹൃത്വംപോലെ, 

ഓവനെ നീ ദശിക്കേനെയമേ. നീനെറ കരുനെ ഫവനന്െറ 

'മേത ചിന്തേനെമേ. നീിനെറ കൃപ ജ്വന്െ ബല 

ഹിനതമേല്ു തങളിക്കേനെമേ. നിന്നിതനീന്നുള്ള സ 

ഹായം ഇവന്നു സൌജന്യമായി നല്ലേ,നെമേ. നിഗ്നി 

ലുദഉ പ്രത്യാശയും മടുത്തൃപോകാത്ത വിശ്വാസപ്പം 

കൊണ്ടു, ഹുൃവനെറ തരരെക്ക കെധൃട്ടനെമേ. സകല്വ വേം 

നകളും രോഗങ്ങളും, കഠിനതരമായ ശിക്ഷകടം., ശക്തി 
ക്കപ്പുറമായ പരിക്ഷകളം ജവവിര ന്നിന്നു മായിച്ചുക 
൭ യേനെമേ. നിന്നിരനീന്നുഭഉള സ്ഥിരമായ ശക്തി 
ജവനു നല്ലേ. നെമ. നീസെറ രക്ഷ കൊണ്ടു ഇവഡെറ 

പെം മാററി, ഇവനെ സമന്തോക്കിപ്പ്രിക്കേനെമേ. ഞ്ഞെ 

കുടെ കത്താവും ദൈവവൃമേ, നിനെറ സഗനിഥിയിം, 
ഓവന് ദയോഗ്യമാംവണ്ണ്ണും നിന്ന്, ഇർവൃുകുടാതെ നി 

കന൯റ കൃപയ്ക,, സ്ലോത്രം ചെയ്യു, നിീസെറ ദൈവ 
& 
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ത്വത്തെ എന്നേക്കും വന്മിച്ചു സൃതിക്കമാറാകേണമേ. 
ഹാശാ. 

രോഗിയും ജനവും. ആതൃമ്മിന. 

പ്രാതഥന 

ക 1൧൭ 1൧1 0൭. ടം 1൩൭. 1 

പട്ടകാരന്. ൪ഹസ്വവൃം പരസ്യവുമായ സകല വേദന 

കളം എളുപ്പത്തില് ശമീപ്പ്ിക്കാവുന്നവനായി, ഉത്തമനും 
സത്യവാനുമായിീരിക്കുന്ന വൈല്യനായ തെങ്ങളുടെ മ് ശി 
ഹാതമ്പുരാനേ, രോഗത്തില് കിടക്കയും. നിരനെറ കരു 
നെകളില്ത സങ്കേതം പ്രാപിക്കയും, വേഭനകരംക്കു ശമ 
നവും, അവയവങ്ങംക്കു സൌഖ്യവും പ്രാപിപ്പാ൯ നീ 
നെറ കല്നെയോട്ട യാചിക്കയും ചെയ്യന്ന ഈ നിന്െറ 
ഭാസന്നുവേണ്ടി നിരെറ കൃപയോട്ട ഞങ്ദം പ്രരാത്ഥിക്കു 
അ. മൈവമായ കത്താവേ, ജപന്െറ വേലടനകളെ ശമി 

പ്പിക്കേണമേ. ഇവനന്െറ രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കേനെമേ. 

ഇവനെറ ൭ പ്രരവങ്ങര്െ. നിടുക്കണെമേ. സകല ബാധക 

രം കോപത്തിനെറ വടികളും ഇവനില് നീന്നു അകററിക്ക 

൭ യേനെമേ. ഫവനോടമ്മ നിീസെറ സകല ക്പകഠകംക്കും 

വേണ്ടി, തെങം നിനക്കും നിരെറ പിതാവിന്നും നീ 

നെറ പരിശ ദ്യ റുഹായ്മ്ു,ം സ്ഷോത്രം ചെയ്യുയും ചെയ്യ 

മാറാകേനെമേ. ഹാശാ. 

ഒുന൦, ത്ഞമ്മിന. 

ി ത്തതിന്റെറ ശേഷം പട്ടക്കാര൯ രോഗിയെ തൈലം പ്ശിക്കൊണ്ടു ചൌ 

ച്േണ്ടത്ു, 
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നി ന്ന ഴു ടു ച്ചി ത? ക 

4. (൨൧൨൧൧.ചഠ പ. ഥ൧൧ഠ- 1൭.൧൧ 

വ്വിതാവിസെറയും വൂത്രനെറയും വരിശരദ്ധ റൂഹാ 
യുടെയും തിരുനാമത്തില് നി സ്വസ്ഥത പ്രാപിക്കയും, 
വെടിപ്പം പിശൂഡിയുമുള പനായി തിരുകയും, മനഡ്റഡ്ഡോ 
ടം മനസ്സു കുടാതെയും, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും, നി 
ചെയ്യിട്ടുള പാപങ്ങളും കുററങ്ങളം നീന്നോട്ട ക്ഷമിക്ക 
പ്പെട്ടകയും, ദോക്ഷകരമായ സകല പീചാരങ്ങളം, പൈ 
ശാചിതമായ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും നിന്നിതനിന്നു മാ 
ഞ്ഞുപോകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 

രോഗിയും ജനം. ്തമ്മിന൯. 

ം വ്ര] ധാ കച 

ഴു ൩ ചി ച്ച ടു ഴി ഥ സു ഴു ടി ചി റ് ഉ 

ചം (൧൧.൧..൧ ൧൧ ൧ ം പ കവച ൧] ൧ 

൩ ൧0 ഴു റു റ ഥ ഴു ഗ ി ഥ൧ ലം 

2കഈാ ലര ഹാ . 12.ഗഥക. 1൧൧] 1൧൭൨൧. 
സു സപ് മി റു ചി ൩ ഷം 

ഫചറ്ഫാ . 12 നടെ ചാ ചാ ഠാ 

ക 1: ഴു ഴു പേ? മി ഥ ക. 2 

൧ 1൦൬ ഥം പത൭.കഠ. ൨൧ 10൭൬ 
൩ ത 0 ി ന 

ന ക. പ്രഠ . 1൧൨൧ 12൧൨൭൭ . ൩൧൭ 
൩൭൧ ഴു ലം ഗ ചി ഴു ക ി ചം 1 ചം ക് ] ൭101 ൬൧൨൧ ൩൭: ാ 2 

യു ജപാ രു നം ഥ2ഥ പ് നി. 1൩.51 13൬൩൭ ൽ ര് 
0ഥ ി 

ി ഴു 0 ഇ ഥ ഴു ചി 

൧൨൭൭ഠ . പാ ൧ ൩ പ്രി ം ൧൨൭൭ 
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ത. 15] 1൧൧൨൧. . ധനവയ്മ 2 ൩. 

ടട ടം . 1൧05 1. 12, 
1൭൨൧൭ ര ച 1.൧ ടം 1ചലഥാ 

പ, യം പം; പി ടം 
ക ഡിടിക ച 1250 . കിടി 

ത്ഥ 

പട്ടകാര൯. ഞങ്ദടടെ കത്താവേ., ഞങ്ങകുടെമേത 
രരനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. തെങ്ങളുടെ കത്താവേ., തെ 

ഒദകൃടെ ശ്രശ്ര്രക്മ കൈക്കൊള്ളേ നെമേ. 

തആആദാമ്൯ വശത്തെ സന്മശിച്ച സ്വഗ്ലീയ വൈദ) 

നു൯ു സത. ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധമായ കല്പനയാ 
ത. തെറ പരിചയക്കാരില്നിന്നു അകന്നും, സ്വജ 

നത്തില്തനിനനു തളള പ്പെട്ടമിരുന്ന കു ഷൃരോഗിയെ അവ 

൯ തെറ വചനത്താല് വെടിപ്പാക്കി. അവന തനെറ 

ഡുശനത്താത അവനെ ശ്ൂദികരിച്ചു , ഇസ്രായേല്യ 

ടെ ഇടയിത അവനെ ച്ചേത്തു. 

കത്താവേ, ന്രെറ രക്ഷയിത ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ 

രോഗിയെ ന കടാക്ഷ്ക്കേനെമേ. നീിസ്ദെറ തിരുരക്ത 

ത്തത് ലപനെ കഴകി, ഇവനെ പിീഴകളെല്ലാം ഇവനോട് ക 

മിക്കേണനെമേ. 

കരുനെയു8 പിതാവിന്നു സൃതിയും, രക്ഷിതാവായ 

പുത്രനു വന്ദനവും, പിശ്രഡ റുഹാഷ്ലച്ച പ്കഷ്്യും 
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൭ ണ്ഭൊയിരിക്കട്ടെ. തെങദ&ടെമേത അനുഗ്രഹങ്ങമം ക 
രുനനെയും ഉ ണ്ടായീരിക്കേനെമേ. 

(പ്യാത്ഥനകരെെ കേഥംക്കുന്നവനും, യാചനകകെ ന 
്ല,ന്നവനുമായുക്ലോവേ. തെങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന കേട്ടു ഞെ 

ങ്ങമോട്ട നിരന്നു, നിനെറ അനുഗ്രഹങദളാത തെങ്ങു 
ടെ ഡാചചനകമെ നല്ല, മാറാകേനെമേ. 

അല്ലെങ്കില് ഗീതം 

(മാര് അപ്രേമ്മിനെറ രാഗരിതി 

കത്താപവേ, അനുഥ ഹിക്ക--- 

്രശ്രൂഷമ--കൈക്കെ കളണമേ 

ആദാമ്മി---ന്നു ടെ വശ്ശുത്തെ 

സന്മശിച്ച--൨ വനായോത, 

സ്വഗ്ഗീയ--ന ൦ വെഭ്യന്നു₹ 

സൂതിയുണ്ട---കട്ടെ ഫുന്നും. 

കല്പനയഞ---തങള്ളപ്പെട്ട--- 
കുഷൃരോ--ഗയെ യേശൂ, 7 
തന്നുടെ -- കരുന യേ 

തിരുമെറഴിയറത---ശുദ്ധമാക്ക്; 
സ്തൂശിച്ചു - ശുദ്ധനക്കി--- 
അവനെ തന൯--വക്ഛേ ചേത്താ൯. 

കത്താവേ, നി൯ രക്ഷായിത. 

ആശ്രയിക്കും ഇര രോഗിയെ, 
നി കടാ--. ക്ഷിക്കേണമേ 
നി൯ തിത-- രക്തത്ത ച്ചെ. 

നിയി[പനെ]-- മു; റം കട്ടക] 

പിഴകറം ക്ഷ--മിക്കേകേ. 

താതുന്നും--പ്ര യ പൃത്രന്നും 

പരിശുദ്ധ--നാം റൃഹറയ്ക്ക്കുഠ ക) 
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സ്കൂതിയും പു--കഴ്ചയും നത 
തേഭടസ്സും---൭ ണ്ടറകട്ടെ. 

അനുഗ്രഹം--കൃുപകളും 

ഞങ്ങളു ടെമേത-- ഉ ണ്ടാകട്ടെ. 

പ്രാത്ഥനകഠം -- കേഠംക്കുന്നോനേ 

യാചനകറം- നല്ല്ൃന്നേനേ 

ഞങ്ങാളിന പ്രറ.-ത്ഥനകഠം കേട്ട 
യാചനക-നല്ലിടെണമേ. 



ം മമ൮൭ക.ഫ൧ഫ 12൦൩൧ 

നി, റ മി $ ൧൭. 0 ൫. 

ഴം കഥ ഠോ കടാ 12൧]! 1ച.൭൨൧. 

൩൦൦൧ ൭2.൦ ഴു ഴു 

ടം 1ച4.ഠ 11൧൧ കടാ ടം 1൧.൦ 

രണ്ടാം ശൃുശ്രുഷശ്രമ്ം 

പട്ടുക്കാര൯ 

വ്വിതാപിന്ുനും വുത്രന്നും വരിശുദ്ധവൃഹാഷ്കും സൃതി 

ജനം 

ബലഹിനരും പാപീികളുമായ.--..... 

പ്രാരംഭ പ്രാത്ഥന 

റു 

1 ഥാ ഠന പാ 1൩൭. ഫാ 

ക ൩ ഹു 

പട്ടകാര൯., തന്നെ അന്വേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവക്കും സ 
മിപസ്ഥനും, തന്നെ നോക്കി വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ 
യും സഹായകരനും, തരെറ അട്ടക്കത വരുന്ന എല്ലാവ 
നോട്ടം കരുനെചെയ്യുന്നവനും, തെറ വാതില്ലരത മു, 
ട്ടന്ന എല്ലാവരുടെയും ശബ്ബ്യം കേോംക്കുന്നവനുമായ ഞ 
ങദകുടെ ദൈവമായ കത്താവേ, ഏറിയ നിസെറ ആനു 
ഗ്രഹങ്ങളാത ബലഹിനരായ തെങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന കേ 
ക്കയും, എക്ളിയവരായ തെദേമുടെ അദ്പേക്ഷ കൈ 
തക്കാള്ള കയും ചെയ്യേനെമേ. അനുഗ്രഹങ്ങളും സ്വയ 
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സഹായങ്ങളും നിറത്തിരിക്കുന്ന നിരെറ വചമ്ൈം രോ 
ഗിീയായിരിക്കുന ഥെ ദാസനെറരൂമത ആവഡിപ്പിക്കേണ 
മേ. നിനെറ സകലവിധ അനുഗ്ര ഹങ്ങദംകൊണ്ടും 
വനെ അനുഗ്രഹിക്കേനെമേ. നിനെറ സോപ്പാകൊണ്ട് 
പവന്റെവ്യമല് തളിച്ചു , പാപത്തിനെറ സകല മലിനതയി 
തനിഷശും ജവനെ വെടിപ്പാക്കേണമേ. ഇവനെ കടങ്ങളെ 
പരിഹരിച്ചു , വെറ പിഴകളെ ക്ഷമിക്കേണമേ. തെദൈ& 
ടെ കത്താവും ദൈവവുമേ, നിനെറ ശ്രേഷുതയുടെ മുന 
പാകെ കുററമററ നിലഷ്കു, വനെ എന്നേക്കും യോഗ്ൃതയു, 
മള പനാക്കുകയും ചെയയേനെമേ. ഹാശാ. 

ഒനം ത്തക്മി൯. 

. 1൧.൧൧.൧. .൨.ഥഠഥ 

സകഠട ൩ ഥാ? 4 ൦൩൨൧൦ 
ഴു ക ക) 2 ി നി് ലി 

പ൦ന൨൭൨..൧ “ ധഠ൭൩.4.ച പ ൨.൧൧ ൨൧]ഠ ൭൦ 

൩2൧4. 1൧ ൩5. ഠ് 1; ചാ... 
സു ക ക ൭൭ ക & ൩ ൧ കക 

പറ് 1 &_4.ഥ ൭. ൩൧൭ ച പറ ത 

ട് ഒ, 2 ഴു 2 ഷ്യ പടം ഴു 9: 

ടം പകം എ] 2-െഥഥിഠ ത ൭5 ൭5.൭.൧൧൧] 

൨ ലി ന പ൧൨൭൭.. ഥു 1 

[യ ഴ മ 0. കി ളം ലി മം ൭ 

ത ൭ ൧.൧൦ 1൨൭൨5 പഥ ൭ ക് 
ഴ് ഗ ംഥഗ7 ഴു നസ 

ന ൧൭൭. 1൧ വ ഴം ധാ ൧. ച്ഫക.ഠ് 

ടം പ്൧]൧5 പ൧൨൭൧൭-. ൧ റ 
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. 12൧൧. ൭ പ൭ഠ 5.൨൧. 

കാ ൪൧ ക. ഠ്ഇ 
ഗു സു ത്ന 2 നംംഥ2* പിന് ൧2 2 

11൨-. ൧ ൭-2൧൧-1൬ 12 ചൂ 

൩൭ ം 2 ൧൪5൭ ൧ (൫൧൧. 1ടകഠാഠ 

൭ 1; ൦൩.4... പടാ ക 12 1 പം 

ട് 1 ത ചി ലി ലി മം ര 

ചാഠ൭.[ഠ ൽ 4൧൧2൨൨ പകാ പീ_ഫ ്കംിഠ- 

ഴു മം ഴു ട്ട തം. ഴു ൫൭, മു രു 

ഴം ചഫാഠഥ ഠറുമ്കാ 1112 5൧: . 12൨2-കഥ ഥാ. 

ഗ ഴു വി സു 

. ൧൪൨൧ ൧൭൨൭. ൭ 1കഥകഥ 

$ ഠഥച്ടാവഥ ഴം 1൧. 

കുക്കലയോ൯ 
നജ്മ. 

പട്ടക്കാര൯. (തന്െറ അന്യായം ക്ഷമിച്ചും, പാപങ്ങര്ം 
മറെച്ചും കീട്ടിയവന്ന് ഭാഗ്യം. 

കത്താവു പാപം കനേക്കിടാതെയും, ഹൃദയത്തില് വ 
ഞ്ചനയില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്ന മനുക്ഖൃയന്ന്' ഭാഗ്യം. 

എന്തെന്നാല് നീനെറ അസ്ത്രരങ്ങള്ം എന്നില് തെച്ചി 
രിക്കുന്നു. നിനെറ കൈ എനെറമേല് ഭാരമായിരിക്കു ന. 

കത്താവേ, എനെറ പ്രാത്ഥന കേര്ംക്കേനേമേ. എ 
സെറ നിലപിഭ്ി നീന്രെറ അട്ടക്കത പ്രവേശിക്കുമാറാ 
കേനെമേ. $ 
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കത്താവേ. ത്ൃഴത്തിതനിന്നു നിന്നെ ഞാ൯ വീളി 
ച്ചു. നി എന്െറ ശബ്ലൃം കേട്ടു. 

കത്താവേ, എന്റെറ പ്രാത്ഥന കേംക്കേനെമേ. നീ 
നെറ വചനപ്രകാരം എന്റെറ അപേക്ഷ ചെവിക്കൊ 
ദേ ണെമേ---ബാറെക് മാര. 

ച്വിതാപിനും പൂത്രന്നും വരിശുഡവരുഹായഷ്ണു,ം സൃതി. 

ജനം. ത്ആദിമുതത എന്നെന്നേക്കും തന്നെ. ആമ്മി൯. 

രോഗിയുടെ പ്രാത൧ന 
എക ബാം. അഅഹ്യായവും ദു്൧ തയും പിട്ടുതിരിയുന്ന പാ 

പികളിര ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന കത്താവേ, സങ്കടങ്ങളുടെ 
ഈ നേരത്ത്, വ്യസനകരമായ എനെറ അപേക്ഷയു 
ടെ ശബ്ബ്യം നി കേംക്കേണമേ. സംഫ്യയില്ലാത്ത എ 
നെറ പാപങ്ങളെ നി മായിച്ചുകളയേണമേ. എന്നെറ 

സകല കറകഒ്ടെയും നി കഴ്ചകിക്കളയേണമേ. നീനെറ 
തിരുസന്നിധിയില് ഇക്ഷന്മാരായിത്തിന്നിട്ടുളള നീതിമാ 
റമാരോടുകൂടെ രാജഭയം അവകാശമാക്കുപാന൯ു , എന്നെയും 
യോഗ്യത യുമള വനാക്കേണെമേ. 

ശുശ്രൂഷകന്. സ്ടൌമെസ൯ കാലോസ് . 

ജനം. കുറിയേലായിഡ്ഡ്ഡോന്. 

. (൨൧൭൭ 

? € ഥ ഴു ക ഴു ക്ല, ൭ ടു 

1; നട. ൭ 1൨൨൭ഠ 1.ഥഛ്ഠ ചാ രാ 

| ള്്ഥ്ടം കഥ ഥഥ ഴു 

. കാ ൧൭൧൦ ഥം 

പ്രോമ്യോ൯ 
റ” പ 

പട്ടക്കാരന്. നാമെല്ലാവരും പ്രാത്മിക്ചു ........: 
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അശുഗ്രഹിക്കന്നവനായ കത്താവേ,...... .. ജു നാം 

പട്ടകാര൯. സ്മൃതിയും സ്ഷോത്രവും......... 

കാരുണ്യവാനും, മനുക്ഷ്യരെ സനേഹിക്കുന്നവനും, പാ 

പിയുടെ മരനെത്തിത ഇദ്ഥമില്ലാത്തവനും, കൊല്ലുകയും, 

ിവ്പ്പ്രിക്കയും, പാതാ$ത്തിലേക്കു ഇറക്കുകയും, അതില് 

നീന്നു കരേറരകയും ചെയ്യുന്നവനും ആയ ഉടയവന്നു , 

ഈൌ രോഗിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ദൈവികമായ ഈ യാച്ചന 

കറം പൂണ്ണുമാക്കപ്പെടടന്ന ൌ നേരത്തം നമ്മുടെ ആയു 

വ്്ലാലം മുഴുവനും സൂതിയും ബഫ്ുമാനവൃയം വന്ദനവും 

യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ഹാശാ. 

ജനം. (ആആൃമ്മിന. 

റ സ്ദറാ 

വ ലി ഴും പി ചി 0 ൧ 

& ൨.02൧. ൧൭൧) 12.ഫ൧വ ൨൧൧ മ ച ലൂ൧ 

ദൈവമായ കത്താവേ, എനെെറ ആയ്ുഡ്സ്ലീനെറ നാ 
ഭകര്ം അവസാനത്തോട്ട സമിപിക്കയും, ശരിരത്തില് 
നിന്നു തആത്മാവു വേര്പിരിയുന്ന ഭയങ്കര വിധി അട്ടക്ക 
യൂം ച്െയ്യിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തു, എനെറ ബാല്യം 
മുതല് ഇതുവരെയും ഞാ൯ ചെയ്യിട്ടുള കുററങ്ങളെ യും 
പാപങ്ങളെയും ഓത്തു എനിക്കു വേദന പിടിച്ചിരിക്ക 
൯. നീനെറ നിതിക്കു ഞൊ൯ അധികമായി കടപ്വെട്ടിരി 
ക്കുന്നു എന്നു അറ്ഞ്ഞതുകൊണ്ടെ , ഞാന് ദ്രമിച്ചു നെട്ട 
പില്പിട്ടുന്നു. എല്ലാഭാഗത്തുനിന്നും ഭയവും ഭിതിയും എ 
ന്നെ ചുററിയിരിക്കുന്നു. ഞതൊ൯ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടം 
നോക്കി, മുക പിശാചൃക്കടടെ കൂട്ടം എന്നെ വർത്തൊിര! 
ക്കുന്നു എന്നു ഞാ൯ അറിഞ്ഞതിനാല്, വിറയലും പരി 
ദ്രമവൃം പെട്ടെന്നു എന്നെ പിടിച്ചിരീക്കു ന്നു. എനെറ 

പാപങ്ങാം നിനെറ സഹായങ്ങളിതനിന്നു എന്നെ 
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പീലക്കി, അകററഠിയെന്നു എന്രെറ ശത്ര്രക്കര്ം കണ്ടെതി' 
നാല്, അവര് കളളന്മാരെപ്പ്യോൊലെ എന്െറെറമേല് വിനെ. 
എനെറ സഹായത്തിനു എനെറ സ്നേഹിതന്മാരെ. 
വിളിപ്പാ൯ എനിക്കു കഴിവില്ല. എനിക്കു പ്രിയമുള്ള 
വരും അടുപ്പമുഭളവരും എന്നെ പിട്ടവിക്കന്നുമില്ല. അ 
തകൊനണ്ടെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിതനിന്നും ഞാന് തനിയേ 
ശേക്ഷിച്ച പിടപ്പെട്ടിരിക്കന്നു. കത്താവേ, നിന്െറ കരു. 
നെയിലല്ലാതെ എനിക്കു പ്രുത്യാശയും ശരണെവും ശേ. 
ദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യരെ സ്നോഹിക്കനവനേ, നി സത്യ 
മുകള ശരണെവും, ചുട്ടു പ്പിക്കാത്ത പ്രുത്യാശയുമാകയാല് 
എന്നോട്ട കരുണ ചെയ്േനെമേ. ഇപ്പം കത്താവേ, 
എന്റെറ സക്കടങളിലും ഞെരുക്കസമയത്തൃം നീന്നെ 
ഞാ൯ നോക്കിപിളിക്കുന്നു. കത്താവേ, എനെറ മുക്മത 
യയടെയും അഹക്കാരത്തിസെറയും ആധിക്യം നിമിത്തം 
നീിനെറ തിരുമുഖം എന്നിരുനിദ്നു ത്രിക്കരുതേ. എനെറ: 
ഈ ആവശ്യസമയത്ത് തില്ച്ചെവി എങ്കലേക്കു ചാ 
യിച്ചു” എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. ദൈവമേ, നിന്െറ ക 
രുനെകടം വേഗം എനിക്കു മുസപിടേനെമേ. കത്താവേ.., 
എസെറ ശത്രുക്കളടെ കയില് എന്നെ ഏടംടംപ്പ്ിക്കരുതേ. എ 
പ്ലാമരുഷ്യ്യരെയും പൃത്ഥമായിട്ടല്ലല്ലോ നി സ്ൃൃഷ്യിച്ചിരിക്കു 
൬൩൫. കത്താവേ, നി മാത്രം സതൃുവാനും, എല്ലാമനുമങ്ഷ്യ 
രും അസത്ൃപാദികളുമാകുന്നു. കത്താവേ, നിസെറ വ 

ചനത്തില് ന നിതികരിക്കപ്പെട്ട് , നിനെറ ന്യായവിധി 
കള്ളില് നി ജയിക്കും. സവ്വസ്പഷ്കികളം നിരെറ നിത് 

ക്ക കടപ്വെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാണെ, പാപി അനുതപി 
ച ജിപീക്കണ മെന്നല്ലാതെ, അവസെറ മരനെത്തില് 
എനിക്കിഷ്ഷമില്ലെന്നു അതഭ്ളിച്ചെയ്യിരിക്കുന്ന സപവ്വശ: 

ക്തിയുഉ ദൈവമായ കത്താവേ. നിനെറ വചനങ്ങള്! 

ലുഉള. ഉറപ്പായ പ്രത്യാശയോടെ ഞാന പ്രാത്ഥ'ക്കുന്നു. 

കത്താവേ, വഖദ്ധിച്ചു എനെറ തലയ്യ്മിതെ കവിഞ്ഞിര! 
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൪൭൬ എനെറ പാപങ്ങളെ നോക്കേനെമേ. എത്രയും 

വള രെയുമുവയും., മനുഷ്യരുടെ സകല മുദ്ഥതയെയും 
പരിഹരിക്കു നവയുമായ നിന്െറ കാരുന്പെങെളി൯പ്ര 
കാരം എന്നെ കടാക്ഷിക്കേനെമേ. എനെെറ നേരേ ഥ 

ചു വരികയും, ഭയങ്കരമായ കനനികള്ാത എന്നെ 

പിടിപ്പാ൯ എനിക്കായി പതിയിരിക്കായും ചെയ്യുന്ന മുഷ് 
തയുമളവയും മുഗിയവുമായ പിശാചുക്കളെ നോക്കേ 
നെമ. അവരുടെ ഉപായമുദഭള വഞ്ചനകഠംക്കു ഞാന 
അനുസരിച്ചതകൊട്ടട് ., എനെ മു(്്രീയകള്ാല്- എ 
ന്നെ കുററം ചുമത്തി ബന്ധിച്ചു . നിങ്കതനിശു എന്നെ 
ആടിമയാക്കിക്കൊന്ടുപോകുവാ൯ അവ എനെറ 9൩ 
രേ പാഞ്ഞുവരുശന൯. എന്െറ പാപങ്ങര്ംക്കവേ 
്ട്ളീ അപേക്ഷ്മിപ്പാ൯ എനിക്ക സമയം പോരാ 
തെയുമിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാല് നിസെറ കല്പന 
യാല് ഇതാ അവസാനം ദതഗതിയില് അട്ടത്ത് 
രിക്കുന്നു. കത്താവേ, എസെറ ജിവാവസാനമാകുന്ന 
ഥൌ നാഴികയിലുമ്ള ബലഹിനമായ ക്്മനിരുകളില് 
ഒരു തൃദമളിയെ എന്നില്നിനു കൈക്കൊമ്ദേണമേ. നി 
നെറ വലത്തു ഭാഗത്തെ കള്ളസെറ ഫഘയററപറച്ചില് കൈ 
ക്കൊന്ടെതുപോലെ, എസെറ ചഛുററുപറച്ചില് കൈക്കൊ 
ളേളനെമേ. കത്താവേ, അവനെപ്പോലെ ഞാ൯ ഫ്ൃറവപ 
യുന്നു. നിരെറ മു൯പാകെ ഞാ൯ പാപവും അനിതി 
യും ചെയ്യു. മനസ്സ്സോട്ടം മനസ്സ്സൂകൂടാതെയും, അറിഞ്ഞും 
ആറീയാതെയും, വാക്ക്നാലയം പ്രവൃത്തിയാലും, വിചാര 
ത്താലും അന്തരിന്ദ്ര്ീയങ്ങളാലും ബാഫ്യയേന്ദ്രിയങ്ങളാലയം,. 
ആനേകള്കാലും, ശാപങ്ങളാലും, വ്യാജത്താലും.; മമപപപാന 
ത്താലും, അശ്രു ഭക്ഷനെത്താലും, കട്ട്മുകളുടെ നാട്ട 
ത്താലും; ക്ഷുല്രക്കാമരാട്ടളള സംസഗ്ശുത്താലും, സാത്താ 
ന്൯ മന്രര്്പ്യരെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിപ്പാ൯ കഴിയുന്ന സകല 
വിധ പിഴകളാലും, പാപങ്ങെളാലും ഞാ൯ കുററക്കാര 
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നായിരിക്കുന്നു. കത്താവേ,- നിനെറ അനുഗ്രഹവും 
കപയുംപോലെ എന്നോടട ച്ചെയ്യേണമേ. നിനെറ. 

നിതിപോലെ ചെയ്യൽതേ. എനൂകൊണള്ടൈന്നാത കു 

ററമില്ലാത്തവ൯ നി മാത്രമേയു. നിന്െറ മനുമദ്ഷ്യ 

സ്നേഹത്തിന്െറ ഐശ്വയ്യവും എനെറ അട്ടക്കത പ്രദ 

പ്പിക്കേനേമേ. ഭയത്തിനെറ ഈ നാഴികയില് എ 

ന്നോട്ട  ഉത്തരമരുഭരനെമേ. എനെറ ബാല്യം മുതത 

െ തവരെയുളള. എനെറ സകല പാപങ്ങളും കുററങ്ങ 

മും മായിച്ചുകകയേനെമേ. എനെറ ശത്രക്കഠം എന്നെ 

ക്ക റിച്ചു സന്തോക്കിപ്പാനിടവരരുതേ. എന്തൂുകൊണ്ടൈ 

ഹാല് നിരെറ തിരരക്തത്താത നി എന്നെ പവിട്ട്ൈട്ട 

ത്ആ. നിന്നില് ഞാ൯ വിശ്വസിച്ചീരിക്കുന്നു. മുഷ്ഥ 

പിശാചുക്കളെ എനെറ അടടക്കതനീന്നു മരത്താക്കേണ 

ദമ. നിരെറ ശാസനയാത എനെറ ശത്രൂക്കളുടെ പാ 

യ് കെട്ടേനേമേ. എന്നെ കററം ചുമത്തുപാസ അവ 

രെ സമ്മതിക്കരുതേ. നിറ കരുണകരംക്കായി 

നോക്കിപ്പാക്കുന്നതല്ലാതെ. എനിക്കു സഹായത്തിനും 

രക്ഷ്ഷ്ലും വേറെ ഒരു മാഗ്ശവുമില്ല. നീനെറ അന്ത്രു 

ങ്ങളെ. അയച്ച് , എനെറ . ശത്തക്കളെ. ചിതറിച്ചുകള. 

യേനെമേ. നിനെറ മിന്നലുക൫െ ആരയച്ച് അവരെ 

രൂരമിപ്പിക്കേനെമേ. ൭ നനതത്തിതനിന്നു നീനെറ തു 

ക്കൈ നീട്ടി, പെരുവെളള ഒദഭിതനീന്നു എന്നെ കോരി 

യെട്ടക്കേനെമേ. കത്താവേ, പതിനൊന്നാം മനി നേര 

മത്ത വേലക്കാരോട്ടകുടെ, നിനെറ കപയാല് എന്നെ 

 എടോണമേ. എന്റെറ സഹായത്തിനു വരുവാ൯ 

 നിരപ്പിനെറയും സമാധാനത്തിനെറയും മാലാകായെ 

നിന്റെ കരുനെയാത അനുവദിക്കേണമേ. പാഫിക 

൫ അനുതാപത്തിനു പിടിപ്പാ൯ വന്ന തെങ്ങളടെ ക 
7 

 ത്താവും ദൈവവുമായ യേശുമശിഹായേ. നാശത്തിലേ 

.. ക്ക ഞൊന്൯ ഒറങ്ങുന്നതായാല് എനെറ രക്തംകൊണ്ടു. 
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എന്തു ലാഭമുദള ? മള്ശൂ നിനക്കു സ്യോത്രം ചെയ്യുന്ന് 

പു. അതു നിനെറ പിശ്വസ്ൃതയെ കാണിക്കുന്നതുമി 

ചു. കത്താവേ, അനുതപിക്കയും നി കൈക്കൊള്ളുകയും 

ചെയ്യിട്ടളള പാപികളോടട കൂടെ, നിന്നെ ന്മൃതിപ്പാ൯ 

നിന്രെറ കരദംക്കനിവുകളാത എന്നെ രക്ഷിക്കേനെമേ. 

നിനക്കും, ഞങ്ങളടെ വിട്ടെട്ടപ്പിന്നായി നിന്നെ അ 

യച്ച നിന്െറ പിതാവിന്നും., ഞങ്ങളെ. ട്ടിവിപ്പി 

ക്കന്നവനും, തെങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ മോചിക്കുന്നവ 

നുമായ നിനെറ പരിശു ദ്വവൃഹായ്കു,ം തെങദം സൂതിയും 

സ്യോത്രവും കരേറവന്നു. ഹാശാ. 

൬൭൦" ത്തൂമ്മിന 

ക ൧൨൨൦ പറ്൧ റ ച 

ടിം പറ്൧ ടം ടാ [പഥ പു 3-൧ 

ഥാ2൭.] 11ഠ . ചം ഥാ ധാ 1-]ഠ ൧൪ 

1൧൧. ചാ കട] . 12൭. 2 1:25. ൧] 

152] പടട ടവ 10 . ടി ടട _മ൦ 1ഃവാ 

]ഠന7 പപ്ഥ ഥ൨൧൨൧..൧ 12൧൦൩ 1൧൧൦. 

ഥ് പട പു നം! ചാട 

പി ത ഥ [രി ത ചി ി ഗ ഴു ൫൩ ₹ 

2൧൭ പറ്൧ ]1ഠ 4 പി 1൨കഠ ചവ 1ധാ 

സ് ൭ ടം 19. പ് 
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ച... നി ത്ര ഥ റ ത്ഥ ൦ ക. ൫൩ ൪ ഉ. 
1ചഫ൧ 1-5] ധറ്൧ 1 ൭ മഠ, 2൧5 ൧൧ 1൧൧ 
പ്ി കഥ 0 9 ലം ക ൭ ക്ക ഥ് 1] വ് 12] ടെ മി . ൦] ൧ ൧7 
ം ളം എ ഇ ക, സ ലി കം ൧ 

“വാ 1_ചാാഠ] എ. ]1ച രി ലി --2-൧൩൨ 

ട്ട് ഴു് റ ജുഴു സു ൩ ൩ ടു 

്ം 0 ച്ചാ പ] ൧2 ഷീച] ല് പി? 11൨൦൭ 

പിക ചടം പി കി 

ടം ൩ ൭൩. 2 ഗ ചി 

ച 15൧ ഖരാ ്രിചാ 5൨. ൧൪൨൭ ക 15വഠ 

ഴു ി ക ൧0 %₹ റ ഴു യു ചി 

വാ . ധൂഥ ടം നം പഥ. ഠണ 1൧൧൧൧ ൧ 

ന ്. ൧ തി മ ചി ഴു പ 

പാട ൭ റഫീ ൧൭൨൭. 12൨൨൧ ഠന 3൮. 

ത്മ 

പട്ടകാരസം ഞങ്ങടെ കത്താവായ കുത്താവേ, നിന്നെ 

തെദര്ം നോക്കി പിടിക്കുന്നു. തെങ്ങടടെ സഹായ 

ത്തിന്നായി നി വരേനെമേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേ 
ട തെങ്ദമുടെമേത അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ഷത്താവേ. എന്നോട്ട കൃപ തോന്നേണെമേ. നിന്റ 

വലത്തഭാഗ ത്തഭള അനുഗ്രഹങ്ങളാല് ഞാന് ജടിപിക്കു 
മാറാകേനെമേ. ഡനവാനെപ്പ്യോലെ നരകത്തില് ഞാ൯ 

അതിവേഭനപ്പെടരുതേ. വെള്ളമെന്ന കപ്പലില് ക്കൂടി! 

അഗ്നിയാകുന്ന കടലിനെ കടപ്പാനും തിജ്വാലയുടെ വി 
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ക്ഷമമുളൂള സ്ഥലം എന്നെ അധിനമാക്കാതിരിപ്പാനും എ 
നിക്കു കുപ നല്ലേ,നെമേ. 

കത്താവേ, നിനെറ കൃപ എനിക്കു തുനെയായിരി 
ക്കുകയും, ആശ്വാസവും പരിപൂള്ണ്ണു സമാധാനവും നി 
റത്തിരിക്കുന്ന ജിവനെറ തുറമുഖത്ത് എന്നെ അട്ടപ്പി 
ക്കയും ചെയ്യുമാറാകേനെമേ. കത്താവേ, തിജ്വാലയുടെ 
ഓ .ങ്ങളൂടെ ഇടയില് ഞാ൯ മുങ്ങിപ്പ്ോകരുതേ. വെള്ള 
മില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത ഞൊ൯ വെദ്ആം വേണ്ടുന്നവനായി 
തിരുകയും അരുതേ. 

കത്താവേ, ചോദിക്കുന്നവന്നു വെള്ളം കിട്ടാത്തി 
ടമായ ആ സ്ഥലത്തു പരിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവാ൯ അലഖ്ര്യാ 
ഹാമിനോട്ട വെള്ളം ചോദിപ്പാ൯ എനിക്കു സംഗതി പ 
രരുതേ. എന്െറ കൈകളുടെ അന്്യായത്താത അഗ്ശി 
യുടെ വഴിയെ ഞൊന൯ു കടക്കേണ്ടിവരുന്നെങ്കില്, ഹന 
നിയായെപ്പോചെ നാലാമത്തവനായി നിന്നെ തൊ 
അപിടെ കാനുെമാറാകേനെമേ. 

കത്താവേ, ഹനനിയാ മുതലായ പൈതങ്ങളോടട 
കൂടെ എനെറ നാവു നിന്നെ സൂൃതിക്കയും, സിംഹങ്ങ 
കൂടെ കുഴിയില്വെച്ചു നിനക്കു സ്ഷോത്രം ചെയ്യു ദാനി യേലിനോട്ട കൂടെ എനെറ വായ് നിനക്കു സ്യോത്രംചെ 
ഡ്ലയും ച്െയ്യുമാറാകേണെദമ. ത്ത ദരിക്രനായ ലാസറി നോട്ടകൂടെ നിനക്കു സൂൃത്പാട്ടവാ൯ു, ആ ധഡനവാസെം അതിവേദടനയില് നി.യട൭ റി എന്നെ രക്ഷിക്കയും ചെ 
യ്യേനെമേ. 

ഒദെൈപമേ, ഞങ്ങളോട്ട ഉത്തരമരുളി ച്ചയ്യേനെമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളോടുത്തരമരുളിച്ചെയ്തു . ഞങദേമൃടെ മേത അനുഗ്രഹം ചെട്യ്യനെമേ. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ ങ്ങളെ അനുതാപത്തിങംലേക്ക തീരിക്കയും ചെയ്യേണമേ. 
൭ 
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(മാര യാക്കോബിന്െറ രാഗരിതി) 

കത്താ ! കത്താ! ---പിളിക്കന്നെങ്ങം 
തുണയ്യ,0യ വരിക. 

പ്രാത്ഥന കേ--ട്ടടിയാരുടെ മേല് 
ദയചെയ്യണമേ. 

കത്താ! കപയായ്---നിന്നനുഗ്രഹത്തത്ത് 

ജിപിക്കണേ ഞാന. 

ധനപാനെപ്പോത---ഞാന നരകത്തിത 

ദുഃപിക്കരുതേ. 

വെള്ള മാം കപ്പലില് --തിക്കടല് കടപ്പറസ 

കൃപ നത്കണമേ., 

രഗ്വിജപാലകളിന---പിഷമസ്ഥലം 

തടുക്കരുതെന്നെ. 

നിശ കൃരപയാലാശ്വാസ -- തുറമുഖ 

ത്തടുപ്പ!ക്കണമേ 

തിജ്പറചയി൯ ഒറ---മ ഞങ്ങളിത്: ഞാന് 

മുങ്ങിടരുതേം 

വെള മില്ലത്തി---ടത്തില് ഞ്ചാ൯ 

ദാഹിക്കരുതേ. 

വം കിട്ടാ--ത്തിടത്തബ്ര
ചമേടു 

യഡലിച്ചിട്ട് , 

പരീക്ഷിതനാപാന്൯---എനീക്കും 

ഇടയാകരുതേ. 

എന് കൈകളിന---അന്പ്യായത്താല് 

തരഗ്നിയിന വഴിയെ 

ഞാന കടന്നാകിത---ഹനനിയായെപ്പേറത 

ഹാചാമപനായ് 

നന്നെ ഞന അരവിടെ---കണ്ടിടുവാ൯ 

൭൨ ചെയ്യണമേ. 
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ച്ചുഭളയിത, സിംഹക്കുഴിയിലും 

ഫഹനനിയായും 

ഭാനിയേലും--സൂതിച്ചതുപോത ഞാനു 

സൂതിചെയ്യണമേ. 

അഗതിയാം ലാ---സറിനോടുക്ൂടെ 
സൂൂതിപറടുവാ൯, 

ആ ധനപാനുടെ--വൃഥയിരനിന്നു 

രക്ഷിക്കണമേ. 

ഉത്തരമരുഥംക അ-തഥംക ദേവാ 

അനുഗ്രഹിക്ക. 

മര്ത്യ൪ ചിത്തം--അനുതാപേ നി 
വരുത്തിട നമേ. 

ഭ് പട്ടക്കാരന൯ രോഗിയുടെ തലയി മ കൈവ. നെറഠിയില് കുരിശു ൨൭ 
ച) ചൊല്ലേണ്ടു. 

പട്ടക്കാരന്. സവ്വശക്തിയുമമള ദൈവം നിനെറമേര മന 
ലിത്തു , നിനെറ സകല പാപങ്ങളും നിന്നോട്ട ക്ഷ 

മിച്ച്, നിത്യടടിവങ്കലേക്കു നിന്നെ നടത്തുമാറാകട്ടെ്ട 

രോഗിയും ജനവും. (ആമ്മി൯. 

പട്ടകാരന്. സ്വവ്ൃവശക്തനും കാരുനെ വാനുമായ കത്താ 

൮൮) നിനെറ സകല പാപങ്ങംക്കും ഭമാചനവും വീട്ട 
തലും പരിഹാരവും നിനക്കു നച്ചട്ടെ.റ4 

രോഗിയും ജഇനവുംം ത്തൃക്ഷിന. 

പട്ടക്കാരന്. എനെറ കൈവെപ്പ്ാത പിതാവിന്ദെറയും 
പുത്രനെറയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിതനാമത്തില് 
സാത്താനെറ സകല ശക്തിയും നിന്നില്നിയആൂ മാഞ്ഞു 
പോകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. 14 

രോഗിയും ജനധും. (ഞആൃമ്മിന൯. 
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ഥ 2 ം യ! 0ഥ സു 2. 

ടഃ ]ചഠാ പാഠ ഥം ചൂ 

പ്രാത്ഥന 

പട്ടകാര൯. കാരുന്വയെവാനും, ദിപ്ചക്ഷമയുള വനും, 

കപയും സത്യവും വരെയുള്ള വനും, സവ്യജഡത്തിന 
ഭ്ടിവരെറയും മരനെത്തിരെറയുംമേത അധികാരം ൭ 88. 

വനും, പാപിയുടെ മരനെത്തില് ഇഷ്കമില്ലെന്നു അരുളി 

ച്ചെയ്യിരിക്കന്നവനുമായ കത്താവേ, എന്െറ യോഗ്യത 
യ്ക തക്കവണ്ണുമല്ല, നിസെറ കരുനെകളടടെ ആധികു 

പ്രകാരം ഈ സ്വമയ്ത്തു എന്നോട്ടത്തരമല്ട8േനെമേ. 

നി അതിനെ വസ്ക്കു മാറാക്കിയ ഈ താല്ലക്ഛാലിക വാ 
സസ്ഥലത്തൃനിന്നു നിന്െറ ആങ്കതയാത പാങ്ങിപ്പോ 

കുന്ന റ എകള്ളലിയ തൃത്മാവിനോട്ട കരുണ തോന്നേ 

നെമേ. കത്താധവ, മനണ്ല്ലോട്ടം മനബ്സുകൂടാതെയും, 

അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും, രഹസ്യമായും പരസ്യമായും, 

വാക്കു കള്ലാലും പ്രവൃത്തികള്ാലും വിചാരങ്ങളാലും., ശാ 

പത്താലും ഉ ഭാസിനതയാല്ും വഞ്ചനയാലും സാത്താ 

൯ മനുഷ്്യരെക്കൊണ്ടു പാപം ചെയ്യിക്കുന്ന സകല 

കാരനെത്താല്പം., ഖവ൯ കെ പോയ സകല പാപങ്ങ 

കും കുററങ്ങളും പരിഹരിച്ചു, നീക്കി മായിച്ചുകളയേനെ 

മേ. ത്തൃത്മാപിസെറയും ശരിരത്തിസനെറയും സകല 

മാലിനൃത്ത്തനീന്നും മവ മുറവും ശ്രഡ്ധികരിക്കേ 

ദെമേ കത്താവേ, മനുക്ഷ്യവഗുത്തിസെറ ബലഹിനത 

യും, ഭൂമിയിലെ തന്െറ ആയ്യഡ്സ്ലീത ഒരു നാഴിക എങ്കി 

ലും പാപച്ചെളി പററാതെ തിരുസന്നിധിയിത പ്ര 

ഡിയു വനായിട്ടു , സ്രൂിയിതനീന്നു ജൂ നിച്ചവന്൯ ത്ത 

രും ല്ലെന്നും നി അറ്യുന്നു. കത്താവേ, സകല പി 

ഡാമായ ഭിതിയിതന'നനും ഭ്രമത്തില്നിന്നും ഒവറെ സ്വാ 

ത(ആപ്പെടടത്തേനെമേ. ആനസ്ധകാര ന്വേനകളടെ എത് 
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പ്ര്രിതനിന്ന് ഇവനെ നി രക്ഷ്മിച്ചു , അവയെ ജവനന്െറ അ 

ടക്കതനിന൯് ഓടിച്ചുകള യേണെമേ. ഇവനെറ യോഗൃയത 

യ, തക്കവണ്ണുമല്ല, നിനെ കല്നൊധികൃപ്രുകാരം 
ഓവനോടട പെതുമാഠറേനെമേ. കത്താഃവേ, നീ] ഇവനെ സ്പ 

ഷ്മിച്ചതപോലെയും ഓവന് നീനെറ ്വ(ര്ൂപവവും സദൂുശ 

വും ആകുന്നതുപോലെയും നിനെറ അനുഗ്രഹങ്ങള്. 
ടെ സഹായത്തോട്ടകുടെ നിന്നെ എതിരേല്പാ൯ ഇവനു കു 
പ നഃച്ചഛണമേ. സന്ധ്യാസമയത്തെ വേലക്കാരോട്ട. 
നി കാന്നിച്ചു ഭയ ഓവനോട കാടനിക്കേനെമേ. പ്ര 
സാദമുഖത്തോട്ട കുടെ. നിന്നെയും നിീനെറ ഏ.കപുത്ര 
നെയും നിസെറ പരിശു ഡരൃഹായെയും സ്യോത്രംചെ 

പന്മിക്കു ന്നതിനായി, നിനെറ സന്നിധിയില് 
ഇവനെ അട്ടപ്പ്ിക്കേണ്ടതിന്നു നീരപ്പ്ിനെറയും സപവമാഡാ 

നത്തിനെറയും മാലാകായെ ജവനു നി അയച്ചുകൊട്ടക്ക 
ഡും ചെയ്യേനെയമ. ഹാശാ. 

ജനം, തആ്ആൃമ്മി൯. 

മറെറാരു പ്രാതഥ൧ന 

0ഥ ഴു ൧0 ൧9ു 0 ഥ 7 

കഥം 1൩0 1൭൭ | 
പട്ടക്കാരന്. കല്നെയുടെ സമ്്രവും ടിവനെറ ഉറവും 

സഹായങ്ങദുടെ നദിീയുമായീരിക്കുന്ന നല്ലപനും കാരു 
ണന്യെവാനരുമായ ദൈവമായ കത്താവേ, മരനെസ്ഥിപം 
രോഗത്തില് കീടക്കന൩ ഈ നിനെറ ഭംസന് തനെറ ഒളഃ 
നനം മുതല് ഇതുവരെയും മനഡ്റ്ലോട്ടം മനസ്സുകൂടാതെ 
യും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പ്രവൃത്തികള്ാലും വാ 
ക്ക ക൫ാല്യം വിചാരങ്ങള്ലാലുയം ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള സകല 
കററങ്ങദ്ടം പാപങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും കരുനെയുളള 
പിതാവിനെപ്പോലെ നി നിന്െറ കൃപയാല് ക്ഷമിച്ചു 



134 

നിക്കിക്കകയേനെമേ. ഞങ്ദര്ം മളം ചാരവുമാകുന്നു 
എന്നും. ഒരുദിവസമെങ്കിലും ഭൂമിയില് ഒിപിച്ചിരുന്നിട്, 
നീനക്കു വിരോധമായി പാപംചെയ്യാത്ത മനുഷ്ഖ്യസ ഇ 
ല്ലെന്നും ഓക്കേണമേ. ജിപിച്ചിരിക്കന്ന യാതൊരുത്തനും 
നിന്െറ ശ്രേഷൃതയുടെ മുസപാകെ കുററമററവനല്ലാത്ത 
തകൊന്ടെ , നിന്െറ ഭാഡനെ വിധിയുടെ തആ ഭയങ്കര ദി 
പസത്തില് ന്യായവിധിക്കു നി പ്രുപേശിപ്പിക്കരുതേ. 
ദൈവമേ, ന്നെറ സമാധാനത്തിനെറ മാലാകായെ 
ഓവനെറ സഹായത്തിന്നായി നിയമിക്കേനെമേ. മുക 
പിശാചുക്കളുടെ നേരെ പ്രുബലപ്പെടുവാസ൯ നിസെറ 
തആജ്കതയാല് ഇവനെ പ്രാപൃനാക്കേണമേ. അവസാ 
നമില്ലാത്ത നരകത്തിതനിന്നും, അതിപേഭനകളില് 
നീന്നും വനെ നി രക്ഷ്ധിച്ചുകൊള്ളേനെമേ. നീരനെറ ക 

രണയാത ജവനെറ ത്ആത്മാവിനെ കൈക്കൊളേള നെമേ. 
'നിസെറ വിശു ഡ സൈന്യങ്ങളാല് നിന്റ മഹത്വത്തി 
നെറ ശ്രേ ഷയസിംഹാസനത്തിങ്കലേക്കു് ഇപനെ അട്ടപ്പി 
ക്കേനെമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ഡറൃഹായുമായ 
ദൈവമേ, മഹത്വത്തോടെ നീനക്കു പെരുനാദം ത്ത 
ലേലാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ശബ്ലയം ഉള യിടവും, സകല മുഃ 
ഖദദളം നെട്ടവിപ്പുകളം ഒഴ്ഞ്ഞിരിക്കു ന്ന ജിപിതമുളള 
യിടവും അവ്വള്സ്ണനീയമായ വാശത്തങ്ങളുടെ ആട്യഫ 
ലമുമ്ആയിടവും, നിസെറ വിശ ദ്ധന്മാര് ഇർവുകൂടാതെ 
നീസെറ ദൈവത്വത്തെ സൃതിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തന്നയി 

ടവൃമായ അബ്രാഹാം യിസ്റ്റാക്ക്' യാക്കോബ് എന്നവരു 

ടെ മടിയിലും, സന്തോഷങ്ങളുടെ പറുദിസായിലും, തആത 

ശ്വാസത്തിനെറ സ്ഥലങ്ങളിലും, പ്രകാശത്തിനെറ പ 

ന്തലുകളിചും, വിശ ന്മാരുടെ കൂടാരത്തിലും, നിതിമാ 

ന്മാരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിലും, ഇവനെ ആശ്വസീപ്പിക്കേ 

നെമേ. അവരോട്ടകൂടെയും അവരുടെ ഇടയില്യം ഈ നീ 
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നെറ ലാസനും ൭0൫ വുകൂടാതെ സൃതിയും സ്യോത്രവയം നീ 

നക്കു പാട്ടകയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ. ഹാശാ. 

ജനം. ആമ്മി൯. 

. വ്തി പു കാ 

കട പൂ 17൦ ൭ പട ചോര്ഥി വാ 

ബട ക. 15 ിച്ഠി കകാ. 

൩൭ പഠി. 12 ലം . മിഷ. 

കഥ വരാ ൩൭. ടക: . 15ന് യി 

ഥാ സ .൭൧ഠ]൦ . 12: പാ നട ജാ 

൩-൭ പാം . 1൧. കം ന്പ്ഥ വ് യ 

1 യു 14 സ്പ പടാ. ചാ ഥാ 

2൩൬൨) . ൩൧൨) പനധ്ഥവഥ പഥ ചം 

. ൩൭൧൧൨൭ 222. ൭൧൦ . ബാം ന്ധ 

1.5൭ 32230 . ന്ഥ. ഗ്രാ ൧൨൭ 

. 12-ടികി 12കഥഠ 12 വക ൭ ഥം; 

ചം 1൨൭൦ . കം _ടാമിഠ ഡ്, (൧൧. 

ം ടക ്; 

൧ 
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(തജ്യൂമ) 

പട്ടക്കാരന്, ഞങ്ങളുടെ കത്താവ, തെങ്ങളുടെമേത 
അനുഗ്രഹം ചെയ്യേനെമേ. തെങങമൃടെ കത്താവേ, ഞ 
ഒെമൃടെ ശശ്രൃറദ്മ കൈക്കൊമ്ദേആ നെമേ. 

കത്താവേ, ഈ നീസെറ ഭാസനെയും, ഞങ്ദര്ം എല്ലാ 
വരെയും ജിവസെറ വഴിയിരത നടത്തേനെമേ. കത്താ 
വേ, നിരപ്പും സമാധാനവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരെറ 
തുറമുഖത്തു ജവനെ ആഅടുപ്പ്രിക്കേനേമേ. പ്രകാശത്തിനെറ 
മനെവറയിലേക്കു ഇവനെ ക്ഷനീിക്കേനമേ. നിനെറ 
പിശു ദ്ധന്മാല്ടെ കുട്ടത്തില് ഇവനെ ചേക്കേണമേ. ന് 
നെറ മഹാശക്തിയാത ഇവനെ നടത്തേന്നെമേ. നിനെ 

വലത്തുഭാഗത്തു ജവനെ ഇരത്തൃകയും ചെയ്യേണമേ. 

സകല മുധ്വികാരങ്ങളെ യും ജവനില് നിന്നു നിക്കിക്ക 

യേനേമേ. എല്ലാ ഉപ്ര്രവങ്ങളിതനിന്നും ജവനെ കാത്തു 

കൊഭേഉ നെമേ. കോപത്തിനെറ വടിയെ ഇവനില് നിന്നു 

തട്ടക്കേനെമേ. കത്താവേം ജവനെറ കുററങ്ങളെ മായിച്ചു 

കർ യേനെമേ. നിന്വെറ പ്രുകാശം ജവന്െറ ഇരുഭ്ളിനെ 

നിക്കി ജവനെ പ്രുകാശിപ്പിക്കേനെമേ. നിന്െറ പ്രത്യാ 

ശ ജവനില് ഉറച്ചിരിക്കേണമേ. നിന്െറ രക്ഷ ജവന്െറ പ 

ക്കല് വഖാിപ്പിക്കേനമേ. നിന്െറ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ 

ചിറകില് ഇവന് മറയ്ലൃപ്പെടടകയും ച്ചെയ്യുമാറാകേനെമേ. 

പ്രാത്ഥനകഭ്ടെ കേംക്കുന്നനും, യാചനകളെ. നടം 

നനപനുമായുദ്ദളോാവേ, ഞങ്ദേടുടെ പ്രാത്ഥന കേട്ടു ഞ 

അദമോട്ട നിരന്നു, നിസെറ അനുഗ്രഹങ്ങള്ാത ഞങ 

ടെ യാചനകഒെ നല്ലയമാറാകേണമേ. 
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(മാര അപപ്രേമിന്െറ രാഗരിതി) 

കത്താപേ--അനുഇഫിക്ക 

ശുശ്രൂഷ--കൈക്കെറള്ള ണമേ. 

ഞങ്ങളെ യും---ഹൌ ദാസനെയ്യം 

നടത്തണമേ--ടിവമാഗ്റേ 
ശറന്തമറ---യീടടം നിനെറ, 

തുറമുഖത്ത---ടടപ്പിക്കിപനെ 

ശോഭന--മണവറഞ്ജു, 
ക്ഷാണിച്ചിടേ---ണമപനെ 

നീ൯ പിശു---ദ്ധന്മ? രുടെ, 

കൂട്ടത്തില് ---ഇവനെ ചേക്ക. 

നീ൯ മഹാ--ശക്തിയാചെ, 

വനെ നീ---നടത്തിടണമേ. 
നീ൯ പല--ഭാഗത്ത നി, 

േരുത്തിടേ---ണമിപനെ. 

ദുഷ്യികാ---രങ്ങളെല്ലറം, 
ഇപനിത നീ--ന്നു നീിക്കണമേ 
൭ പദ്രവ--- ങ്ങളിതനിന്നു, 
വനെ നി-കാത്തിട ണെ മേ. 

കോപത്തി---ന്നുടെ പടിയെ, 
തട്ടക്കേണം--ഇപനിത നിന്നു 
വപനടെ-കുററങ്ങളെ, 

മായിച്ചു---കള.യേണമേ. 

നിന് പ്രകാ--ശം ഇവനെ, 

മരുധം നീിക്കി---ശോഭിപ്പിക്ക. 

നീനെറ പ്ര--ത്യറശ എന്നും, 

വനിലു---റച്ചീടണമേ. 

ഇപ൯ പക്കത--നിനെറ രക്ഷ, 

പദ്ധിപ്പി--ച്ചിടേണമേ. 
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നീന്നശി--സ്സി൯ ചിഠറകിരു 
വനെ നി മറച്ചിടണമേ. 

പ്രാത്ഥനക ൦---കേംക്കുന്നേറനേ, 
യറചനകം--നച്ലന്നോനേ, 
ഞങ്ങളി൯ പ്രാ--ത്ഥനകര്ം കേട്ട് 
യറചനക ം---നല്ലിടണമേ. 

അതിന്െറശേഷം ഏല്ലാവരും പ്രത്യേകം രോഗിയും വ്വിശ്വവാസ 
ദ്രമാണം ചൊല്ലണം. (പുറം 1.) റ് 

റി ) ല് പട്ടകാരന്., വ്വിതാവായി സവ്ൃശക്തനായി, 

ജനം. തആകാശത്തിസെറയും.......... 

മൃത്തിനിയാ 

പട്ടക്കാരന്. അഅറിയേലായിദ്്ഡോനു. 
ജനം. കുറിയേലായിസ്സോ൯. 

പട്ടക്കാരന്. ക്രീസ്മേലായിം ഡ്ഡ്രാ൯ 

ജനം ക്രിസ്യ്യേലായിസ്സ്റോന്. 

പട്ടക്കാരന്. കുറിയേചായി൪ ഡ്ഡ്ാ൯. 
ജനം. കുറിയേലായിസ്സ്റോന്. 

പടുക്കാര൯. മ് ശിഹായേ ഞങ്ങളെ കേഴംക്കേനെമേ. 
ജനം. മ് ശിഹായേ ഞങ്ങളടെ അപേക്ഷ കേദുക്കേണമേ. 

പിന്നാലെയുള്ള ഓരോ അപേക്ഷയും പട്ടക്കാര൯ ചൊല്ലി നിത്മുമ്പോ 

ജനവും പ്രത്യേകം രോഗിയും ഞങ്ങളു ടെമേരു അനുഗ്രഹം 

ചെയഷയ്യേണമേ ഫുന്നു യ്രതിപാകൃമായി ചൊല്ലണം. 

പട്ടക്കാര൯ം 

സ്വഗ്ലിയ പിതാവായ ദൈവമേ 

ലോകരക്ഷിതാപായ മദൈവപൃത്രാ-- 
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പീരിശുഡ ദുഹാ ആയ ദൈവമേ - 

വിശൂഡ ത്രിത്വമായിരീക്കുന്ന ഏക ദൈവമേ” 

ഇിപനുമള ദൈവത്തിനെറ പുത്രനായ യേശൂവേ 

നല്ല ഇടയനായ യേശ്രപേ 

നിതൃപ്രകാശത്തിന്റെറ കതിീരായ യേശൂവേ 

്ലാതികളടെ പ്രുത്യാശയായ യേശൂവേ 

ത്തശ്വാസത്തിനെറ പുരുക്ഷനായ യേശ്രവേ-- 

തആത്മാവിനെറ ആഗ്രഹമായ യേശുവേ 

സ്മാധാനത്തിനെറ രാജാവായ യേശൂവേ 

സൂയ്യനെക്കാഠം ശോഭയുആവനായ രയശ്ൂരവേ-” 

വയലിലെ പൃഷക്കുമായ യേശരവേ൦ 

താഴ്ടരയിലെ ശ്രുശാനാപൂത്കുമായ യേശൂവേ 

നിതിയി൯ സൂയ്യനാം യേശുവേ-- 

ഭൈവത്തിന്നും മനുക്ഷ്യക്കും ഇടയില് മഡ്്യസ്ഥനാ 

൮) യേശൂവേ 

ഒലിപനുമ്ളവരുടെ രക്ഷിതാവായ യേശൂവേ- 

കാഴ്ചയില് മനുക്ഷ്യരെക്കാഠം സുന്മരനായ യേശ്ര 

വേ--- ു 

ദരിഭ്രദ്മാരുടെ ബലമായ യേശുൂവേ-- 

ഉ പ്രവത്തിത രക്ഷകനായ യേശൂവേ 

കൊടുങ്കാററിര പ്രുത്യാശയായ യേശൂവേ 

ചൃടില്ത തണലായ യേശുവേ 

വയലിലെ പൂഴ്ണണപരിമ൭മായ യേശൂവേ 

അധികം ബലമുഉ ഗോപുരമായ യേശ്ൂവേ-- 

ഭാപിഭ ഗൃഹത്തിനെറ താക്കോലായ യേശൂവേ--- 
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എല്ലാവരുടെയും സൃക്കാവായ യേശുൂവേ-- 

ക്ാതികളടെ പ്രകാശവും രക്ഷയുമായ യേശൂവേ-- 
കോണുകല്ലായ യേശൂവേ-- 

സകല ഭാതികളാലും ആഗ്രഹിക്കത്തക്കവനായ യേ 
ഏ വേ-- 

മഹത്വത്തിരെറ രാഭാവായ യേശുവേ- 

ബലമുളള സഹായകനായ വേശുൂവേ-- 

വഴിയും സത്യവും ജഭിവപനുമായ യേശൂവേ-- 
സത്ൃത്തിനെറ മുന്തിരിപമളിയായ യേശൂവേ-- 

യ്വെഹ്രദന്മാരുടെ രാജാവായി നസ്രായനായ യേശൂ 
വേ-- 

ക൩ക മറിയാമ്മി൯ പുത്രനായ യേശുൂവേ--- 

സ്൨തൃ ദൈവപും നീത്യജ്ിപനുമായ യേശരവേ-- 

ലോകത്തിസെറ പാപത്തെ നിക്കിക്കള യുന്ന ദൈവ 
ത്തിസെറ കുഞ്ഞാടേ-- 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവപേ നീനക്കു സൃതി. തെങ്ങളുടെ ക 
ത്താപേ നിനക്കു സൃതി. എന്നേക്കും ഞെങ്ങക്കുള്ള 
രനെവൃമേ നീനക്കു സൃതി. ബാറെക്മാ൪ 

സ്വഗ്ലുത്തിലുളള വനായ തെങ്ങളുടെ പിതാവേ 

അതിനന്െറശേഷം. 

ഫ്രത്താമ്മാ 

പട്ടക്കാരന്. ഞങ്ങളുടെ കത്താവും തെങ്ങമുടെ ദൈവവു 

വമ, എന്നേക്കും നിനക്കു സൃതീ, നിനക്കു സൃതി, നീന 

ക്ക സൃതി. തെങ്ങളുടെ കത്താവേക്രമ് ശിഹായേ, നി 
നെറ കൃപയാല്യം ധാരാളമായ കരുണയാലും ഞെ 

ടെ പ്രാത്ഥനകഠം കേട്ട, തെങ്ങളുടെ ശ്രശ്ര്ര്മ കൈ 
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ി 

ക്കൊള്ദലേള നെമേ. തെങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ, 

ഞങ്ങടെ സഹായത്തിനു നി വന്ന് എന്നേക്കും തെ 
ങദ൫െ വിശു ഡരാക്കേണമേ. തെങ്ങദൃടെ കത്താവേ, 
തെങദൃടെ ശ്രശ്രക. നിനക്കു രമുൃവും, ഞങളുടെ നമ 

സ്ത്ാരം നിനക്കു പ്രുസാദകരവും, തെങ്ങളുടെ രപേക്ഷ്മ 
നീനക്കു സ്വികായവും, ഞങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന നീനക്കു 
ബഹ്ുമാനകരവും ആയിരിക്കേനെമേ. കത്താവേ, ൯ 
നെറ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണകള്ം, സഹായങ്ങദം ക്ട 
പകളും, ദൈവികമായ ന്നെറ സകല ദഭാനങ്ങകം ബ 

ലഹിനരായ തെങ്ങളുടെ മേലും, ബലഹിനതഷയുള്ള രെ 
ങദളൂടെ വഗ്ശുത്തിന്മേലും, വന്നു ആവസിച്ചു്' എന്നേ 
ക്കം പാക്കുമാറാകേനെമേ. 

ജൂ നംം ത്ആൃക്മിശ. 

പട്ടകാര൯. സ്വത്ൃയവിശ്വാസിക്ംക്കു ബലമുളള ...... 

മു നം. ത്തൃമ്മിശ. 

ആശിവ്വാദം. 

ആകാശപും ഭ്രമിയും സൃഷിച്ച കത്താവിനാല് .ം 
ട്ര! അതിസെറലശേക്കം ഥൌനമായി എഴ്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്കിട” തകില് ത 

മ്മിത കയ്യ മ്തൂരി കൊടുത്തു അ. സാനിപ്പിക ണം. 

രണ്ടാം ശുശ്രുഷ ജധിടെ അവസാനിക്കുന്നു. 

അറാതാപത മു ി 
ര തോപത്തിനെഠ എഴ മസ്ദൂറൂകളും രോഗിയുടെ അമ്മക്കസ പ്രര 

ന്നു വായിച്ച കോം്പികയും രോഗി ധ്യാനമത്താജെ അതില് സംബാ ന്ധീക്യയം വേണ. 
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ത 

൬-ഠം മസ് മൂര് 

ക്ത്താവേ, നിനെറ കോപത്തില് എന്നെ കുററപ്പെട്ട 
ത്തല്തേ ; നീസെറ ക്രോധത്തിത എന്നെ ശിക്ഷിക്കയു 
മരുതേ,....... 

൩൨-൧൦ മസ് മു൪ 
അപനെറ അയ്ധപ്യായം ക്ഷ്ധമിക്കപ്പെട്ടം പാപങ്ങര്ം 

മറെക്കപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നവന്നു ഭാഗ്യം......... 

൩൮-൦൦ മസ് മു൪ 

കത്താവേ, നിസെറ കോപത്തില് എന്നെ കുററപ്പെട്ട 
ത്തരുതേ ; നിന്െറ ക്രോധത്തിത എന്നെ ശിക്ഷമിക്കയു 

ദ്രഥാം മസ് മു൪ 

ദൈപമേ, നീന്െെറ കൃപയി൯്പ്രുകാരം എന്ദെറമേ 
ത അനുഗ്രഹം ചെയ്യേനെമേ; നീനെറ കരുനെകളടെ 
ബഫ്ൃുത്വപ്രുകാരം എന്െറ പാപങ്ങളെ. മായീിച്ചുകളയേ 

൭൩൬ ൦൦% 

൧൧0൨-0൦ മസ് മു൪ 

കത്താവേ. എന്റെറ പ്രാത്ഥന കേംക്കേനെമേ ; 

നെറ നിലവിളി നിനെറ അട്ടക്കത പ്രപേശിക്കു മാറാ 

കേണനമേ...,..... . 

൧൨൯൦൧൦ മസ് മു൪ (൧൩൦൭) 

൧രാ൨-ാം മസ് മു (൧൪൩) 

കുത്താവേ, എനെറ പ്രാത്ഥന കേട്ടു്, എന്െറ അപേ 
ക്ഷ ചെവിക്കൊമ്ദേള നെമേ; നീസെറ തീരുവചനത്താ 

ലം നിതിയാലും എനിക്കുത്തരമരുടഭേനെമേ......... 
1110000011 ട്ടില്ല 



1൧൨൧4 
. 12൧൭ ൧൨൭ 

റി 2 മം 

്്ം 1൧] 1൭൨൭. 5. ൨൧.൧ 11൦൬൩൧ 

തംംഥ 21.൦ ഴു ഴു 

ം 14൭൧ 1൧ ടാ 4 1൧ 

ഭവനവാഴിനെറ ക്രമം 

പട്ടക്കാര൯ 

പിതാപിന്നും വൃത്രന്നും വരിശുഡ വൃഹാഷ്കും സൃതി. 

ജൂ നം 

ബലഹിനരം പാപികളമായ തെ ടെമേത അനു 

ഗ്രഹങ്ങദും കരുനെയും എന്നെന്നേക്കും രണ്ടു ലോകങ്ങ 

ക്രിചും ചിന്തപ്പെടുമാറാകേണമേ. ആ്മിന്. 

പ്രാരംഭപ്വാത്ഥമന 

സം 12 [0 ടാ കം പഥ [ചി . 

പട്ടക്കാര൯. ദൈപമായ കത്താവേ, നീനെറ റു 
ം സമാധാനവും ഈ ഭവനത്തിരത വസിക്കുമാറാക്കേ 

നെമേമ. ട്തിലുമള സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കേനെ 
മേ. ഇതിസെറ വരവുചെലവുകദം നീസെറ വിശുദ്ധ 
നാമത്തിനെറ മഹത്വത്തിന്നും. നീതിയുടെ സംര 
ക നെത്തിന്ുനുമായീരിക്കേനെമേ. നിങ്കതനിശഭ&ള എ 
ല്യാ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളംകൊണ്ടു ഇതിനെ അഭി 
പൃദ്ധിപ്പെട്ടത്തേണമേ. ഇതില് വസിക്കുന്നവക്കു മു 
ഖപ്പസാദം നല്ലേഹണമേ. ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈ 
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വവുമേ, ഇവ൮വ൪ര തങളുടെ തആഴുഷ്ണ്രാലം മുഴുവനും ത 
ഒളമൃടെ രഹസൃകായ്യങദളിലും പരസൃകായ്യങ്ങളിലും നി 
ന്നെ പ്രുസാദിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരിക്കേനേമേ. ഹാശാ. 

ജനം. ത്തൃമ്മിന. 

ം ൧൧൨൧. ൭.-൧൨൧ 

൩൪. ൭൦ ൫ മഥ] കി ൧ ടം. 

ര് ഠാ 1] ി 2 ് 2 യ 

ചാ കഥാ (2 .കിഠ ൭൦ ൭ ചാക 

(0൦൧൨൧൦൧൭ 11൨5 ഗം ക 02൩2 കാ |] 

കകാ ചാം 1൧ ച്ിച്ഠ] ൭ 

വ വ ി 
ടു ടം 1.൧൨... 4, ഫ൧ഠ 4 ൭൨൧. 

1൧ഠ൦൧ ലൂ പാ മിക മാ ടയ ച് 

റ ൧൨൧ വിചാ പട കടിച്] ടോം: 

ച വിം 
2൨൧ ൭1൧. ൭ ൧൦൨൧൧ ൭ 1കഥകഥ 
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കുക്കലചയഷോ൯ന 
മസ് മു൪ 

പട്ടക്കാരന്, കത്താവേ, നിങ്കലേക്കു ഞൊ൯ എനെറ 

മനസ്സു ഉയതുതുന്നു. എനെറ ദൈവമേ, തൊന നി 

ന്നില് ആ ശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാ൯ ലങ്കൂട്ടീച്ചപോകരു 

തേ. എനെറ ശത്രക്കം എനെറ നേരെ പ്രുശംസിക്ക 

ത്തേ. നീിന്നിത ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ലങ്ട്ിച്ചു 

പോകയില്ല. അന്യായക്കാര് അവരുടെ മായയില് ല 

ഒട്ടിക്കും. കത്താവേ, നിനെറ പഴികര്ം എന്നെ കാണി 

ക്കേണമേ. നിനെറ ഈട്ടവഴികര്ം എനീക്കു അറിയി 
ച്ച തരേനെമേ. നീസെറ സത്യത്തില് എന്നെ നടത്തു 

കയും എന്നെ പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യേനെമേ- ബാറെക 

മാര. 

വട്ടകഷാരന്൯. പിതാപിശും വുത്രന്നും വരിശുദ്ധദൃഹാ 

യ്്ക്രം സൂത. 

ജനം. ആദിമുതല് എന്നെന്നേക്കും തന്നേ. ഞആആക്മി൯. 

എക ബാ 
പട്ടുക്കാരസം സമ്ര്ത്തിനെറ അഗാധത്തിത നിന്നു 

യൌനാന൯പ്രവാചകനെ രക്ഷിച്ചവനും, മനുദ്ഷ്യരെ 
സ്നേഫിക്കുന്നവനുമായ കത്താവേ, നിന്െറ കൃപയാത 
എനെറ ഏറിയ കുററങ്ങളിതനിന്നു എന്നെയും കോരി 
യെട്ടക്കേണമേ. 

ശുശൂഷകന്, സ്ടൌമെ൯കാലോസ് . 

ജനം. ദ്ദറിയേലായിസ്റ്ഡോന്. 

പ്രോമ്യോനു 
പട്ടക്കാരന് 

നാമെല്ലാവരും പ്രാത്മിച്ചു് കത്ത്ഥവിനോട്ട അനുഗ്ര 
' ഹങ്ങമ്മം കരുക്നയ്യം അപേകഷിക്കനെം. 

10 
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ളനം 

അരനുഗ്രഹിക്കനവനായ കത്താവേ, ഞങ്ങളെ അ 
നുഗ്രഹിച്ചു, തെടദംക്കു സഹായം ചെയ്യേനെമേ. 

പട്ടക്കാരന്. സ്ത്ൃതിയും സ്യോത്രവും ........ 

ക ധം ചി; റു ക ഴ് ൧0 ജു സ്സ 

ക: പഥ. 1ഥചാ? ടാ 0൩൭. 

വാപികരംക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്ന കരുനെകളടെ 
വാതിലും, മരനെമുള്ളഉവരെ ജിപിപ്പിച്ച ജിവരെറ തൂറമു 
ഖവും, അശഡന്മാരെ ശരഖധികരിക്കുന്നതായ വെടി്പ്പാ 
ക്കുന്ന സോപ്പപായും, മാലിന്യമുള്ളവരെ വെപ്പിച്ച ന് 
മ്മല മാക്കുന്ന തളിപ്പുമായിരിക്കു ന്ന മശീ്ഹാതമ്പയരാന്നു., 

ഭവനവാഗ്റ്നെറ ഈ നേരത്തും നമ്മുടെ ആയുഡ്സ്് 
സെറ എല്ലാ ഭവസങ്ങളിലും സതിയും ബഹുമാനവും 
വന്ദനവും യോഗ്യമായ 'രി.്ഒന്നു. ഹാശാ. 

ജു നം. ത്തൃമ്മി൯. 

സെദറാ. 

ഥഥഴ ്ി ഉ പുംന് 04൭ ഴു ൧൧ ൧2 ൧ 

. ചമഥഠ [2 1ടകഥഥ 1. 1ചുഥ 

പടുകര൯. (വാത്ഥനകഠം കൈക്കൊമ്ള ന്നവനും, യാ 
ചനകഠം നല്ന്നവനുമായ ദൈവമായ കത്താവേ. 

ആല്പകടിഞ്ഞുലായ ഹാബേലീസെറ കാഴ്ച കൈക്കൊണ്ടെ 

തപോലെ. ഞങ്ങടെ ത്ഥന കൈക്കൊഠ&ള നെമേ. 

ഹാനോക്ക് തന്റെ ശരശ്രരകഷയാത നിന്നെ പ്രസാദ്പ്പ]ി 

ചുതപോലെ, ഞങ്ങളുടെ ശ്രശ്രൃക്ഷ നീന്നെ പ്രസാദി 

പ്പിക്കു മാഥകേണമേ. നിതിമാനായ നോഹിനെറ യാ 

ഗത്തില്ത നി പ്രുസാദിച്ചതുപോലെ. ഞങ്ങളുടെ അ 

ധരങ്ങളടെ ഫലത്തില് നി പ്രുസാദിക്കേണമേ. ന 
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സെറ സനോഹിതനായി, ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ ത്ര 

ബ്രാഹാമിനെറ വിശ്വാസം നിനക്കു സന്തോകഷമായത 

പോലെ. തെങ്ങളടെ പ്രാത്ഥന നീനക്കു സന്തോക്ഷകര 

മായിരിക്കേനേമേ. നിതിമാനായ ഈയോബിനെറ അ 

ടക്കതനിന്നു മുഷ്ഷനായവന്൯ ലങ്കഹ്ിച്ചു പോയതരപോ 
ലെ, ഈ വിട്ടിനെറ ശത്രുവായ മുഷ്ധ൯ ലങ്ക്ടിക്കുമാറാ 

കേനേമേ. ശ്രേഷ്യപുരോഹിതനായ അഹറോനെറ ല്ല 

പത്താരു യീസ്പ്രായേതജനത്തിതനിന്നു വസന്ത ന! 

രോധിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ. കഠിനശിക്ഷകടും കോപത്ത് 
സെറ പടികളും ഞങ്ങളിതനിന്ു നീരോധിക്കപ്പെട്ടമാറാ 

കേനെമേ. പുരോഹിതനായ സ്തുറിയായുടെ ശ്രശ്ര്രക്മ 
യികംത നിദെറ പ്രാസംഗികനായ യോഹന്നാനെപ്പ 
ററീ അവന്നു പ്രത്യാശ ഉ്ടൊക്കിയതുപോലെ, തെങ്ങ 
മുടെ ശരശ്രഷ്ഷയിത ജിവനെറയും രക്ഷയുടെയും പ്ര 
ത്യാശ തെങദോംക്കുണ്ടൊകുമാറാകേനെമേ. കത്താവേ, ചു 
ഒംക്കാരനായ സക്കായിയോടട ക്ഷമിച്ചതപോലെ., നീ 
സെറ തീരുവചനത്താത തെങ്ങഭടെ പാപങ്ങളെ: പര? 
ഹരിക്കേനമേ. കത്താവേ, ഭാഗ്യവാന്മാരായ ദ്രഭരിഹന്മാ 
രുടെ പ്രധാനിയായ ശെമഓസെറ അപേക്ഷ കൈ 
ക്കൊണ്ടെ തുപോലെ, അനേകപാപദങം ചെയ്യിട്ടളള ഞ 
ദേകൃടടെ അപേക്ഷ കൈക്കൊള്ദേളണെമേ. ആ പാപ 
യായിരന്ന സ്രരരിയുടെ കുററങ്ങറം ക്ഷ്ഷമിച്ചതപോലെ. 
തെങദദ്ടടെ അനേക കുററങ്ങടെ തെങരോട്ട ക്ഷമിക്കേ 
നെമേ. കത്താവേ, ആ സ്ര അവളടെ പിഷ്ഷമമായ 
വേദടനകളിതനിന്നു സ്വസ്ഥത പ്രാപിച്ചതിനു മുഖാന്തി 

രമായ ആ നീന്വെറ നിത്യമായ കരുനെ ഞെങ്ങമുടെമേല് 
വക്ഷിക്കുമാറാകേണെമേ. ക്രാനായ സ്ര്രിയുടെ മകളില് 
നിനു, ദുക്കനെ ഓടിച്ചതുപോലെ, പ്രതിയോഗിയുടെ 
ശക്തിയെ തെങ്ങളില്നിന്നു മൂരത്താക്കേനേമേ. ഉല്കൃ 
൧ പുരുക.നായ ഭാനിയേലിന്നു നല്യിയതപോലെം നി 
സെറ സന്നിധിയിത ഞങ്ദീംക്കു ജയം നല്ലേ,ണമേ. 
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കത്തന്ന അഗ്നിച്ചുളയിതവച്ചും ഹനനിീിയാ മുതലായവ 
രുടെ ബന്ധനങ്ങംം നി അഴിച്ചതുപോലെ, ദുഷ്കപിശാ 
കൃക്കളടെ ബന്ധനങഒദഭളെ തെങ്ങളിതനിന്നു അഴിക്കേ 
നെമേമ. നീിെറ പട്ടക്കാരും ശരശ്രൂക്ഷകന്മാരും നിസെറ 
ഇദ്മം ചെയ്യു, നിറവേറരവാനും, നിനെ സ്വഗ്ലിയ 
ഭണ്ഡോരത്തിന്മേത അവര് സത്യമുള്ള വരായിരിപ്പാനും, 
നീനെറ തിരുവചനംപോലെ, ഭയത്തോടെ നീനെറ 
ത്ആട്ടി൯കൂട്ടത്തെ മേയിപ്പാനും, നിന്െറ വിശു വഴിക 
കിത നടപ്പാനും, കത്തുസംബന്ധവും ഭടിവപ്രദങ്ങളുമാ 
യ നിനെറ കല്പനകളെ തആചരിപ്പ്ാനും അവക്കു കൃപ 
നല്ലേ,നെമേ. കത്താവേ, ഇപ്പ്യോടം ഈ ഭവനത്തിനു 
വേണ്ടിയും, ഇതില് പാക്കുന്നവക്കു വേണ്ടിയും, അനു 
ഗ്രഹങ്ങളും കരുണെയും നിന്നോട്ട തെങര്ം യാചിക്കുറനു. 
കത്താവേ, ഈ സമയത്തു നീസെറ അടിയാരായ ഞെങ്ങ. 
കടെ പ്രാത്ഥന തിരുസന്നിധിയില് പ്രവേശികക്കുമാറാകേ 
നെമേ. ഈ ഭവനം ശ്രേഷൃത പ്രാപിക്കയും, ഇതില് വ 
സിക്കുന്നവര് ജയത്തോടെ രക്ഷ്മിക്കപ്പെടടകയും, നീ 
നെറ കുഞ്ഞാട്ടകര്ം നിനെറ മേച്ചല്സ്ഥലങ്ങളിത മേ 
യുകയും, നിനെറ പ്പെഴ്ല്ണാടടുകര്ം നിന്റെറ നന്മകടകൊ 
ണ്മ തൃപ്ലിപ്പെട്ടകയും, തെങ്ങാംക്കെല്ലാവക്കും നിങ്കല് നീ 
നനു കരുനെ ലഭിക്കയും ചെയ്യുമാറാകേണമേ. പാപിക 
മോട്ട കരുനെയുഭഉവനും, അനുതാപികള്ല് ഇക്ഷമുമളേ 
വരുമായ കത്താവേ., നീസെറ ബഹുലമായ അനുഗ്രഹ 
ദെമുടെ സമുഡിപോലെ, ഞെങ്ങളോട്ട ദയതോന്ന്!, തെ 
ങ്ങളുടെമേത അനുഗ്രഹം ച്ചെയ്യേണമേ. കത്താവേ, 
തിരുവുമമൂമുണ്ടായി, ഞെങദളടെ പ്രാത്ഥന കൈകൊണ്ടു , 
തെങ്ങളെ ശ്രഖ്ധികരിക്കേണമേ. നിനക്കും നിീനെറ 
പിതാവിന്നും നിനെറ പരിശ്രഡ റുഹായ്കുചം സ്മൃതിയും 
സ്യോത്രവും ഞങ്ദോം കുരേററും. ഹാശാ... ...... 

ട്ട 

മുക (;ാം ത്ഞതമ്മി൯. 
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റ് 0 ൧ തക 0 0 ഥ ഴു ര - 7 ഴു 

ര ൧൦ 11 ൧.൧൨ .ം 1൨൨൭ പര് 125 

ടം 0ട്ഥ മ ഴു &ം 0 ലി മ ൭ 

ചം ഠന്ച്വധഥാ 12-്ക. . ര ൧ 1152 1 

കത്താവേ, നിനെറ വാതിലില് തെങദമുടെ അപേ 
ക്ഷയുടെ ശഞ്മൂം മുട്ടുന്നു. നീന്നെ വന്മിക്കു നവരിത 
നിനു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ യാചനകള്ളെ നി 
മുടക്കരുതേ. 

കം ലി ൭ പം കക ഴു ള്. ച്ചു 

10-2൦. പ൧ഠ. ം പാ? 1_ഥചാദ്ര 1൩൭. 
ഴൂ ലം! 0 ജു ം ഴു ഴു ി ചി ി 

്ം . - ; ൧൦, 1-൧ .ചാ൧.൭ഠ . ത ൧ഠറ൭ രാ 

റ ഴുമുഥ ഴു ഴു ഉ ൭ 

ലം ടം ക പഥം 1൭൧ 

ദൈവമേ. കരുനെയോടെ തെങ്ങ ശിക്ഷിച്ചു വള 
ത്തേണെമേ. കോപത്തിസെറ പവടിയിതനിന്നു തെങ്ങ 
ഒെ രക്ഷിക്കേനമേ. തെങ്മൃടെ പ്രാത്ഥനയ്ു,, വാതില് 

ധ ളു തദന്നുതന്ന് , നിനെറ അനുഗ്രഹങ്ങളാത ഞങ്ങളുടെ 
യാചനകഠം നല്ലേ,നെമേ. 

റി 
ഥാഈ 12.൭൧ . ഥാ (൧ 1൭ സ്ഥ 

ഴും ഥ്പ്ക 

ദൈപമേ, ഞങ്ങളുടെ ബലഹിനതയുടെ സഹായ 
ത്തിന്നു നീന്നെ തെങ്ങറം നോക്കിപിളിക്കുണു. നല്ലവ 
നേ, ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു, നിസെറ 
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അനുഗ്രഹങ്ങളാത തെങ്ങമുടെ യാചനകരം നല്ലേ,നെ 
യമ. 

0 കൃ ്് ടം ി ഴു 

ക ടട ൧൨൦ പറ്റഫ ടട വാ 

റ്റ ക്ക 6 1 ൧ 2 ഴു 0.൧2 ഥമ, ഴ് 

ക്ക ട് ഥാ 12.5 . വം മഗാ & 
0 ഥ പ ₹ ഹ 

യം 11 ് 

കത്താവേ, തെങ്ങഭോോട്ട കൃപ ചെയ്യേനെമേ. നി 
നെറ കാരുണ്യൃത്തിനെറ ബഹഫ്ുത്വപ്രകാരം ഞങ്ങളോടു. ' 
കുപ ചെയ്യേണെമേ. കാരുന്നെവാനേ, ഞങ്ങം ചെയ്യ 

പായീട്ടു്ള മുക്ക് ക്രീയകരം തെങ്ങളോടട ഓക്കയുമരുതേ. 

അല്ലെങ്കില് ഗീതം 

കത്താലേ, നിന൯-വാതിലിത 

യറ_ചചന ശബ്ല്ൂ൦ മുട്ടുന്നു 

മുടക്കരുതേ നി൯ സേപകര്൪ത--- 

അവശ്യ യാചന യെ---നി. 

ദേപാ കപയതേ--പാപ്പിക്കം, 

കേറപ വടിയിത---നിന്നക ററി 
പ്രാത്ഥനകേട്ട നി൯ കരുണയതാത-- 
യാചന നീ നദ്ല---ടേണമേ. 

ദേപാ തണജ്ക്കായ് ---ബലഹിനര്൪, 

പിളിച്ചിടുന്നു--നല്പപനേ 
പ്രാത്ഥന കേട്ട നീ൯ കതുണയതാത--- 

യാചന റ നല്ലിടേണമേ. 

കപ ചെയ്യണമേ--കരുണയുടെ, 

ബഹഫ്ുലത്താത ദ-യ ചെയ്യണമേ, 

പിഴച്ചചൊരു തിദ്മകള്ലോക്കരുതേ 

കരുണാകരനാം ക---ത്താവേ! 



റി, 

ഴ് ഇവിടെ ശൂഹാ വറി കടന്നു. 

ശുശ്രുഷകന്. 

അപ്പ്യോസൃല പ്രവ്ൃത്തിക്ഥം നാലാം അമവ്ധ്യായത്തി 

ത നിദ്ര. 
ഒന. 

ശ്രീഹന്മാരുടെ ഉ ടയവന്നു സൃതി! കത്താവേ, നീ 
നെറ വചനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു ഞങ്ദംക്കു 

കൃപ നല്ലേ,നെമേ. 

ശൂശ്രുഷകന്൯ 
അ. ഒ. ൩൨--ന൨ഠം 

എന്നാരു വിശ്വസിച്ചവരുടെ കുട്ടം ഏകമനസ്സും ഏ 
ക വി്ചാരവുമുള വരായിതള്൯ു. അവരിത് ഒരുത്തനും, 
ആഅആഅവനവരനുണ്ടായിരുന സപ്പാദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു സ്വ 

ന്തമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവക്കുണ്ടായിരുന്ന സക 
ലവും പൊതുവിലായിരുന്നു. (ശരിഹന്മര് മഹാശക്തി 
യോടെ ഈശോമ് ശീഹായുടെ പുനരുത്ഥമാനത്തെക്കുറി 
ച്ച സാക്ഷികരിച്ചിരുന്നു. അവരെല്ലാവരോട്ടംകൂടടെ വ 
ലിയ കൃപയുണ്ടായിരുന്നു. അവരിത മുട്ടദളവ൯ തആ 
രും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നീലങ്ങളോ വിടുക സമ്പാ 
ദൃമായിട്ടണ്ടായിരുന്നവര് അവയെ പിറര പവില്ല്ന്ന 
തിന്െെറ വില കൊണ്ടുവന്നു ദൃദ്ദിഹന്മാരുടെ കാല്ലത വ 
ച്ചിരുന്നു. ഓരോരുത്തനു ആവശ്യമുളള തപോലെ കൊ 
ടടക്കപ്പെട്ടമിരുന്നു. 

ഹാലേലുയ്യാ-- ൭ --ഹാലേലൃയ്യാ. 

വ്വെസ് ഗാമാ. 
ശുശ്രൃഷകന്. 

കുത്താവേ, നിന്റ പ്രകാശവും വിശ്വസൃതയും എ 
നിക്കയച്ചുതരേനെമേ. അവ എന്നെ ആശ്വസപ്പിക്ക 
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യും നിസെറ വിശൂഡ പവ്വതത്തിലേക്കും, നിനെറ കൂ 
ടാരത്തിലേക്കും, എന്നെ കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യമാ 
റാകട്ടെ---ഹാലേലുയ്യാ. 

സ്സഹോദരന്മാരെ, നാം അടക്കത്തോട്ടം ഭയത്തോട്ടം 
വനെക്കത്തോടടം ശ്രദ്ധിച്ചു, നമ്മുടെ കത്താവേശമ് ശി 
ഹായുടെ വശൂധധ ഏവസഗേലിയോനിചെ ദൈവ 
ത്തി൯ ജിവനുഭ്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേം 
ക്കനെം. 

ട്ര അതിന്െറ ശേഷം പട്ടക്കാരന് ഏവ൯ഗേലിയോ൯ വായികുന്നു. 

വിശുഡധ മൃക്കോസിസെറ ഏവ൯ഗേലിയോന്൯. 
അ, ൧൬, ൧--- ൧൧.) 

ഈശാ തമ്ചുരാ൯ ഈറിഛഹോവിത പ്രവേശിച്ചു ക 
ടന്നുപോകുപ്പോംം, ധനവാനും ചൂങ്കക്കാരില് പ്രധാ 
നിയുമായ സക്കായി എന്നു പേരുള്ളൊരു പുരുക്ഷ൯ ഈ 
ശോതമ്ചുരാ൯ എങ്ങനെയുളളവന൯ന എന്നു കാണ്മൊ൯ 
ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. സക്കായി ശരിരവളച്ചുയിത കുറി 
ഡയവനായിരുന്നതുകൊണ്ടെ, പുരുഷ്ഷാരം നിമത്തം അ 
വനു കഴിത്തില്ല. താ൯ ആ വഴി കടന്നുപോകേണ്ടിയി! 
രുന്നതുകൊണ്ട് . അവ൯ ഓടി ഈശോതമ്പുരാനു മുന 
പില് കടന്നു, തന്നെ കാന്മൊനായിട്ട ഒരു കാട്ടത്തിപ് 
ക്ഷ്ഷത്തിത കയറി. ഈശോതമ്പുരാ൯ ആ സ്ഥലത്തു 
പന്നപ്പ്പോം അവനെ കണ്ടു, അവനോട്ടു : സക്കായി 

യേ വേഗം ഇറങ്ങിപരിക. ഞാ൯ ഇന്നു നീനെറ വ! 
ട്ടിത പാക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നതളിച്ചെയ്യു. അവ൯ പേ 
ഗം ഇറങ്ങിവന്നു, സനന്തോക്ഷത്തോടെ അവനെ കൈ 

ക്കൊണ്ടു. എന്നാരു അവര് എല്ലാവരും ഇത കദ്ടെപ്പോ 

രം, അവന് പാപിയായ മരനുക്ഷ്യനെറ അട്ടക്കത അക 

ത്തചെന്നു, പാത്തു എന്നു പിരുപിരത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു. 
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എന്നാല് സക്കായി നീനു, ഈശോതമ്പയരാനോട്ട : ഇ 

താ എനെറ സപാല്യങ്ങളിത പകുതി ഞാന ദരി്രന്മാ 

ക്ക കൊട്ടക്കുന്നു. ഞാന് അന്പായമായി എടുത്തിട്ട ൭ 

ഒന്നു നാലു മടങ്ങായി തീര'കെ കൊട്ടക്കുന്നു എന്നു ഉണ 

ത്തിച്ചു. ഈശോതമ്പുരാ൯ അവനോട്ട : ഇവരും തഅ 

ബ്രഹാമിനെറ പുത്രനാകകൊണ്ടു, ഇന്നു ഈ വിട്ടിനു 

രക്ഷ ഉണ്ടായി, എന്ൂകൊണ്ടൈന്നാത മനുഷ്ഷ്യപൂത്രസ 

കാനൊതെപോയതിനെ അന്വേക്കിച്ചു ജിപിപ്പിപ്പാ൯ 

വന്നു എന്നു അതളിച്ചെയ്യുന്നു. 

നി്ങംക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരി 

ക്ടട്ടെ. 

ജന്ന 

നിനെറ തആത്മാലോട്ട കുടെയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

൭ $ച]ിവഥട. ഥാ ഥാ [ച 

പി ി ി 0ഥ,.൯ ഴു ഗ റ മ, സ്ഥ 2 ച 

റ്ക൧ഠ . ച. 125. 1 മ്ധാ 1ച൧ 

മം ടു ൩? മ, ൧..ഥ൧ഥ൭ു ഥഥ 

12൧൧ ലീ 0൩ . ച്ച 1225൭2 ൦2൨ 
0 ക ഴു ി ലി സ റ ഴ ഥ 

12൨൧. 40൭൩൧൭. ര൭ചഠ . പനഠ൨ഥ൧ടെഠ ന 

പു 
നന്മകളപിലം മനുഭുക്റയ ---ദാനം ചെയ്യും, 

₹ റ സ്വഗ്ലുപാഴ് വുകള.യച്ചും-- അരുളൂ ന്നോരു കത്തന്, 

ഈൌ വീടിനെയും പാസികളെയും വാഴ്ടമാറാക, 
ഇവരുടെ മേത കൃപയെ ചിന്തുമാ റാ0---ക---സദാ. 
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പട്ടക്കാര൯ം മുനുഷ്ല്യക്ക സകല നന്മയും നല്ൃ,കയ്യം, 

സ്വഗ്ലീയ വാഴ് വുകം അയച്ചുകൊടുടക്കയും ചെയ്യുന്ന 
കത്താവു, ഈ പിടിനെയും ഇതില് വസിക്കുന്നവരെ 
യും അനുഗ്രഹിച്ചു, എല്ലാ നേരവും ഇവരുടെമേല് കൃ 

പ ചെയ്യട്ടെ. 

ഴി ടു ൩ ഴു ന ഴ് ടം യ് ൧0 ഥ 

വു ൧൧൨൧൨ ൭ ലതി ന ടി? 1. ഥ് 

ടൂ ലി ഴു ഥ മം ചി ലു ഴു 

പനഠ൮൧൭5. ൧.൭ തചപ്ഠറ ൬൩൧൭3ഠ]ഠ . ച? 

ന്റ ചി ന് കം ി ചി 

1൦ [നു ച 0൦ . പന്ഥാ ൬2൧൦ 

(2. നടെ 2൧൭൧ 32൭0 . 1224൭൭ 
ടക. ഥ് 

 പ്രനിഠ൨ഥടം 

മിസ്രേനിത യൌസ്േപ്പിന പിടിനെ---പാഴ്ചീട്ടപനെ 

വലിയപനാക്കി എല്ലാററിലും ശ്രേഷു---നാക്കിയ കത്ത൯ 

ഈ പിടിനുമാ നന്മകളെല്ലാം ---നല്ലിടട്ടെ. 

ത൯ ചിറകിന൯ കീഴട്ിപരെ--മറച്ചി--ടട്ടെ. 

മിസ്രരയിമില്വച്ചു യൌദസേഫിനെറ വിടിനെ അര 
നുഗ്രഹിക്കയും, അവനെ വലിയവനാക്കുകയും, അവ 

സെറ എല്ലാ പ്രപ്ൃത്തികളിലും അവനെ ശ്രേകൃതപ്പെട 

ത്തുകയും, തെറ ചിറകില് അവനെ മറെക്കയും ചെ 

യ്യ കത്താവു, ഈ വിടിനെ സകല നന്മകഥംകൊണ്ടെം 

അനുഗ്രഹിച്ചു, ഇതില് വസിക്കുന്നവരെ തെറ നി 

ലിന കീഴില് മറെച്ചുകൊള്ള മാറാകട്ടെ. 
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൩ ൧ ഴു ഗ ന 

ന്ഥ ര 1൧-ടെഗ 1_ക൨.൧.-൧ ി ൭൨൧. 

13൩. ് 00൩ 
2 ഴു തക. * 2 ടി ര 

ഹവാ ൭൭൧. 1൧൨൧ ചീ 

0 2 ൧0 ൧2 ഴു ൭ ി ഉ നു 

ടം [൫ 12൧ ര. 11൧൦൨ ൨൭3 0൦. 125൭ 

സു കു 9 ക്ക. നം [2 റി ക ഴു 

 പനവഥംം* ഥാ ൩൭ 2൧ 1൧ 2. ച്ഠ 

ചുങ്കക്കാരനാം സക്കായിയുടെ ---പിട്ടിത ചെന്നു, 
ഇന്നി പിടിനു രക്ഷയുണ്ടായെ ---ന്നരുളിയ നാഥന്, 
ആ മ് ശിഹാ രാട൯ താ൯---ഇതിത പ്രപേശിച്ചു്, 
ത൯ വചങ്കയ്യാലെല്ലാറെറയും--- അനുഗഹി--ക്ക൦ട്ടെ. 

ച്കക്കാരനായ സക്കായിയുടെ പിട്ടിത പ്രവേശിച്ചു, 
ഇന്ന ഥൌ പിടിന്നു രക്ഷ ഉ ണ്ടായി എന്നു കല്പിച്ച മ്ശ 

ഹാരാജാവു, ഇന്നു ഈ വിട്ടില് പ്രവേശിച്ചു, തന്െറ 
അനുഗ്രഹങ്ദകള ടെ വലങ്കയ്യാല് തിലുമ്ള സകലത്തെ 
യും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. 

ന്തം ഴു 20 കക 9 ഥ ന് 
ം ൧൨൧൧൭ ൧ പ ൪൯൦൭൭ ഠ൧ ൭ ൦ടച്ഥ 

കസ ക്ര. കം .൧൧4൭ു തകം. | 
൧ ക [൭൧0 ല് 1൧൦൩൭. വടെ " ക.ഥു) 

ഉ ന പി 2 ളം ൩൩ കഥം 2 ഇ 

1: 12 1.0] 1. ൩2൨ കച 
ി ഥം ല്. 

4. ]2-ോഠ7 

കെഞ്ചുന്നെങ്ങാം കത്താപിശോ---നി൯ കൃപയോടു, 
നീ൯ ദാനങ്ങളെ എങ്ങംമേത---അയച്ചിടേണമേ. 
ഇടച്ചപരാതെ നിന് വഴിതന്നിത നടന്നിടുപാ൯ം 
തിന്മപെട്ടവനിതനിന്നെങ്ങളെ ---രക്ഷി--- ക്കേ--ണമേ 
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ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ യേശ്രവേം, നിനെറ കൃപ 
യോട്ട തെങ്ങറം അപപേക്ഷിച്ചുകൊള്ള ന്നു. നിനെറ ദൈ 
വിക ദാനങദദെ ഞെങറംക്കു അയച്ചുതരേണമേ. ഇട 
ച്ച കൂടാതെ നീന്നെറ വിശൂഡാ വഴിയില് നടപ്പാന് തിന്മ 
പെട്ടവനിതനിശും, അവന്െറ സൈറവ്ൃങ്ങളിതനി 
നണം തെങ്ങ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളേ.നെമേ. 

ജഃ നംം 

കത്താപേ, തെങ്ദളെ അനുഗ്രഹിച്ചു തെങദംക്കു 
സഹായം ചെയ്യേണമേ. 

ം .൭൨൧൨-പ ധപൂഫാ 1൧൨5൭ 

ക ഴു ത്സ. ഴു റ ഴു 0 ന് ചി ഴൂ 

. ശം ഥു) 153 ൧ ലൂ ടിക 
0൦% യു ലി നറ ത്് യു ഴു കഥ ഴു 

₹ (൧൧.൭ ര 1ഥചാ് -ഠ (൧൭.5൭ ൧൧. 

കത്താവപേ, അനുഗ്രഹങ്ങറം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്് 
നെറ പാതിത ഞെുദൈംക്കു തുറന്നുതന്നു, തെങ്ങളുടെ അ 
പേക്ഷ കേട്ടു, തെങ്ങളുടെമേത അനുഗ്രഹം ചെയ്യേ 
നെമേ. 

1. വ? 12002 പ്ര 1൨൨൭ 25. 

ം ഠം റ 1൧3 ൨-൧ 12-൧5 പ്ടഠ 

റ 2൧ 1൧൭. നഥ൨-ച൧൧ഠ കഥാ ൩2൨. 

പിയോ ചി? 5 ടൂ യചും 1.൧. മഠ 
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അറകളിതവെച്ചു, രഹസ്യത്തിത കഴിക്കുന്ന പ്രാ 

ത്ഥനയെ കത്താവു സ്നേഹിക്കുന്നു. നിതിമാന്മാ൪ ഉച്ച 
ശബ്ലൃത്താലല്ല തങ്ങളുടെ ജയം പ്രാപിച്ചതു. മോശെ 

യുടെ പ്ര്രാത്ഥനയും താഴ്ചയും കടലിനെ പിഭാഗിച്ചു. 

ജനം കടന്നുപോയി. ദുഷ്കത പ്രപത്തിച്ച ഫെറഓ൯ 

മുങ്ങിപ്പ്ോകയും ചെയ്യു. 

ി 4 സു | മം 

ധഗഠടട ചാ 1൩. ഥു. റാ ൬൧൨൦. 

ി ഴ് റ 2. ഴു ി ഴു ഴു 

. ൩ ന്ധഠ ചമ 12൨൮൦ ൩൪ പ 
സ ചി 

പഠ സച് ഠഥ 1202] ധരാ ചാ ഥാ 
നി 2 ന ലി 1 ഗഗ റ് ലി മി, ൩ 

4 12൧5 ക) 12൨. ൧ യൂ] 

ദൈപം ഭാവിദിനെറ പ്രാത്ഥന കേട്ട, അവദനാട്ട 
കരുനെതോന്നി, അവരെറ അന്യായത്തെ നിക്കിക്കള. 
ഞ്ഞു. അവന്നു പ്രവചനവരം തിരികെ കൊടുത്തു. 
ഹനനിയാ മുതലായ പൈതങ്ങര്ം തിച്ചു യില്വെച്ചു 
ദൈവത്തെ - നോക്കി വിളിച്ചു. ത്ജ്വാലയുടെ ദഹന 
ത്തില്നിന്നു അവന അവരെ രക്ഷ്മിച്ചു. 

൧ മു ി മം 0, ഴു തത ി 
ാഥഫ൧ഠ പു 1-൧ പഥ ുി ട് 

പീഠ 12 1ഥി_൭ഠ 12൨൧ 2-൭. ൧5. 
ഒഴു പു 

ടം ത്വ 
നമ്മെ ഇഴ&ക്കുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യന്ന 

കായ്യങ്ങഥം മൂന്നാകുന്നു. മരനെനാഴികയും, ഭയങ്കര 
സിംഹാസനവും, അഗ്നിനരകവും തന്നേ. 
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ന ൧ മ് .ാഥ..൭ 

നാഥാ---പാഴ്് വയ നിറഞ്ഞിരിക്കും 
നി--൯ പാ--തില് 
തുനന്നെങ്ങറഥം യാച്ചന കേട്ട 
ടു൬ു(ഗഹം ചെയ്യ ---ണമേ, 

൭-൭ റയില് ചെയ്യും -രഹസ്യാപേക്ഷാ 
കത്താവിനി---ഷ്ം താ൯ 
൭ ച്ചസ്വര ത്താലലല്ലറ യം 

നിതിമാന്മാര നേ--ടി, 

മോ---ശെയി൯ പ്രംത്ഥന---പിനയമതും 
പിഭാഗിച്ചു കടലിനെ, 
കടന്നുപോയി ജനം --ദുഷ്ഠനാം ഫെറഓ൯ 
മുങ്ങി മരിച്ചു ല്ല. 

ദാ--പിദിന്നുടെ പ്ര"ത്ഥന---കേട്ടപനിത 
കരുണ തോന്ന, 
പാപം പോക്കി പ്രപചനവരവും 
പിണ്ടും നീ ആ--രുളി. 

ഫ---നനിയാ മുതലാം ബാചന്മറ൪ 
തിച്ചഭയിതനിന്നു, 

റ് ചു യ് 
ദൈവത്തെ വിളിച്ചു, തിജ്വാലയില്ന]- 
ന്നവരെ രക്ഷിച്ചു. 

ന--മ്മെ ഇളക്കി --ഭയപ്പെടുത്തു൦ കാഷ്കങ്ങഥം 
മൂ--ന്നാകുന്നു 
മ൪ണസമയഠ--- പിധിസിംഹാസ റം, 

അഗ്നി! നരക-- വയം. 

൭---ത്തരമരുലംക---അതദംക ദേപാ 
അനൂഗ്ഹിക്ക 
മ൪ത്ൃയ൪ ചിത്തം അനുതാപെ നീ --- 

വരുത്തിടേ-ണേ--മേ. 
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പ്രാത൧ന 

൩ ൩൧ 0ഴുഥ കഥ 2൦൦689 റു 

ഥാ ൧൨. മു ഠ്്൧ 1൧൦ ൦൩൭. ൩൭. 

പടക്കാരന്. സത്ൃവിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ നോക്കി 

പിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോട്ടം ഉത്തരമരുഭന്ന ദൈവങ്ങ 

ടെ ദൈവവും, കത്താക്കന്മാതടെ കത്താവയമായുഭ്േക്രാവേ, 

ഈ ഭവനവാഴ്സിനെറ ശ്രശ്രക്ഷ പൂള്ണുമാക്കുന്ന 

ഈൌ സമയത്തു. നിനെറ ശ്രേഷൃതയുടെ സന്നിധിയി 

ത തെങ്ങം അപ്പ്രിക്കുന്ന പ്രാത്ഥനകടും അപേക്ഷക 

മം സ്യോത്രങ്ങളം കൈക്കൊള്ളേ ണമെന്നു നീന്െറ ക 

രണയോട്ട തെങ്ങം അപേക്ഷ്മിക്കുന്നു കത്താവേ, 

തെങദറം മ്മം ചാരവുമാകുന്നു എന്നും, നിനെറ കൃപ 

യും സഹായവും കൊണ്ടല്ലാതെ, സ്വയമായി യാതൊ 

നും ച്ചെയ്യു പൂത്തിയാക്കുവാ൯ ഞങ്ങംക്കു പ്രാപ്യ! 
ല്ലെന്നും, നിന്െറ ഏററവും ച്െവതായിര്ക്കുന്ന കൃപ 

പോലും പ്രാപിപ്പാ൯ തെങ്ങം അ൪ര്ഹതയില്ലാത്തവരാ 
യിരിക്കെ, നിന്െറ ബഹുലമായ അരനുഗ്രഹങ്ദര്ം തെ 
ങദളൃടെമേല് നി പഷീപ്പ്ിിക്കന്നു എന്നും, നീന്െറ വ്! 
ശുഖാ സ്വഗ്ശുത്തിതനിന്നു ധന്യമായ വാഴ് വൃകര്ട തെ 
ങ്ദംക്കു അ ധച്ചുതരന്നു എന്നും, പ്രുയാസങ്ങദുടെ 

ഈൌ ലോകത്തില് നി തെങ്ങളെ നടത്ത ന്നു എന്നും തിരു 
സന്നിധിയില് ഞെങദം ഏറ. പറത്തുകൊള്ള ന്നു. മന 
ഡ്ഡൂലിപുള്ള പനും മനുഷ്യസ്ലേഹമുളൂളവനുമായ കത്താ 

വേ, ഈ പവിട്ടപണിയുന്നതിസ൯ ഉതിനെറ ഉടമസ്ഥ 
നു നി ചെയ്യു എല്ലാ സഹായങ്ങംക്കു വേണ്ടിയും, അ 
തിനെ പൂത്തിയാക്കുന്നതിനു അവനെ നി ശക്തിപ്പെട്ട 
ത്തുകയും അവനെറ സകല പ്രപൃത്തികളിലും അവനെ 
നി താങ്ങുകയും എല്ലാ പെരുമാററങ്ങളിലും ഇതുവരെ അ 
വനെ നടത്തുകയും ചെയ്യതിനു വേണ്ടിയും, വന്മ്യവും 
വിശുദ്ധവുമായ നിരെറ തിതനാമത്തിന്നു ഞെ.ങ്ങം 
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സ്്ോത്രം ചെയ്യുന്നു. കത്താവേ, നീ പിടുടപണ്ിയു 
ന്നീല്ലെങ്കീത അതിസെറ പണിക്കാര് വൃഥാ അഖചപ്വാനം 
ചെയ്യന്നു എന്നും നി പട്ടനെം കാത്തൃകൊളളന്നില്ലെ 
ദില് അതിസെറ കാവതക്കാര് വൃഥാ ജാഗരണം ച്ചെയ്യ 

അ എന്നും ഞങ്ങം അറിയുന്നു. കത്താവേ, ഞങ്ങളെ സ 

ഹായിക്കുന്ന നീരെറ ശക്തിയുദഉ വലങ്കയ്യെ എപ്പോ 

ഗം ഓത്തൃകൊര്ംവാനും, നിങ്കതന്ന്നു തെങ്ങര്ംക്കു ലഭി 

൭.൬ സവ്൮ നന്മകരംക്കുംവേണ്ടി നീന്നോട്ട നന്മിയുള. 

വരായിരിപ്പ്ാനും, നിനെറ കല്പനകളെ. ആചരിപ്പാനും 

തെര്ംക്കു കൃപ നമ്മേ,ണമേ. സക്കായിയുടെ പിട്ടിത 

പ്രവേശിച്ചു, ഇവനും അബ്രഹാമിനെറ മകനാകകൊ 

ങ്ദു, ന്നു റ വീട്ടിന്നു രക്ഷയുണ്ടായി എന്നു അരുളി 

ച്ചെയയു ഞങ്ങളുടെ കത്താപിശോമ് ശിഹായേ, ഈ ഭവ 

നത്തില് വസിക്കുന്നവരോട്ടകൂടെ നി ഉണ്ടായിരിക്കേ 

ദമ. അവരെ നിനെറ മക്കം നിന്െറ ഇക്ഥംപ്രവത്തി 

൧൭. ന൩വരുമാക്കി തിക്കേണമേ. ഈ പിടിനെയും തിത 

പസിക്കന്നവരെയും കൃപയും കരുനെയും നിറഞ്ഞി 

രിക്കുന്ന പലങൈ ആവസിപ്പിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കേ 

നെമേ. നന്മയും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശ്വാസവും 

അവക്കു, വഡിപ്പിച്ചകൊട്ടക്കേണമേ. സകല മുഷ് 

പെരുമാററങ്ങളെ.യും ഓവരില്നിന്നു തഭമിക്കളയേ 

നെമേ. ഇവക്കു സെറഖ്യവും ആരോഗ്യവും നഷ്ചഛമാറാ 

കേനെമേ. വൈക്ഷമ്യമുള എല്ലാരോഗങ്ങളില് നീന്നും, 

പ്രയാസമു8ള എല്ലാ പരിക്ഷ കട്ടിതനിന്നുംം തആകല് 

ക്ക൮സായുടെ എല്ലാ കൌശചങ്ങങില്തനീശ്ും ഇവരെ ര 

ക്്മിച്ചുകൊള്ളേണമേ. നിസെറ കരുനെയുടെ ക 

ഇ്ണാത ഈ വാസസഗ്ഥലത്തെയും ഇതില് പാക്കു 

ന്നവരെയും കടാക്ഷിച്ചു, ഇവരോടു കരുണ ചെ 

യ്യനെമേ. ഇവരില്നിന്ു നിന്െെറ നോട്ടം വിടാ 

രാപ്യകത നിനെറ ചിറക്സ്ക്കതെ ഇവരെ 
തെയ 
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മറെച്ചുകൊദ്േള ണെമേ. ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്ന ഈ ലോക 

ത്തില് ആശ്വാസപൃവ്വമായ ജിവിതം ച്ചെയ്ത്കാനും, വ 

രുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിത, നിന്നെ സനഹിച്ച 

പരിശു ഡന്മാരോടടകുടെ മഹത്വമുമഉവയും നിതൃതയു 
മുള വയുമായ നിനെറ വാസസ്ഥലങ്ങളില് വസീിപ്പാനും 

തെങ്ങളെ എല്ലാവരെയും യോഗ്യതയുളള വരാക്കേനെമേ. 

നിനക്കും നിനെറ പിതാവിന്നും നിനെറ പരിശരഡവൃ 
ഹായ്കച്ഛം സൃതിയും സ്യോത്രവുയം ഞെങ്ങഥം കരേറരും. ഹാശാ. 

' ജനം. ത്തമ്മി൯. 

, ഫിഠ 12ചാ ൩൭3൧ ൪. കടം കക പാഠ 

കോമ പാ 12൦ 12൭ 1222൦ വി 

ചാ; ചം ൭൧൦ ച ടു 1ഥ൧കഠ൭ 

41-90 . പിയാ . പ] 1.5ിഃ 
ടം ച് വടട ഠ്വ ാ ച.൧ഠ സം 

ച് 
ഭ (പ൮ൃധാന വാതിലിനെറ മുകളിലത്തെ പടിമേല് താഴെയുള്ള വാചകം 

ചൊല്ലി കുരിശു വരയ്ക്കണം. 

ഈ ഭവനം ജിവനുഭഉതം ജിവ൯ നചല്ലയന്നതമായ 
സ്ത്റിബായുടെ ആടയാർഉത്താത മുക്രയിടപ്പെടുന്നതിനാത 
എന്നെന്നേക്കും ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിനെറയും പി 
പുത്രനെറയും 44 ടടിവനും വിശു ഡിയുമുള്ള റുഹായുടെ 
യും 4 തിരുനാമത്തില് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതം ശര ഡ്ധിക 
രിക്കപ്പെട്ടതുമായിത്തിരട്ടെ. 

ജനം. ആതൃമ്മിന൯. 
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| അതിനെ റശേകഷ്ചം ബസ് മല്ക്കാ എന്ന ഗീതമോ താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന 
ഗീതമോ ചൊല്ലണം. 

(രാഗം --- ബസ് മല്ല) 

കത്താവിനെ എന്നോടു ഭൂടെ---ഫ-- ൭ ---ഹ 
സ്നേറത്രം ചെഷ്യിടു---പി൯ നിങ്ങറം 

തന് നാമം നാം ഐകൃയമോടെ, ഹ--ഉ,--ഹ 

൭ ന്നതമാക്കിടു__ക ഇപ്പോഠം. ബാറെക്മാര്. 

ടും ൧ സം ൭൨൧. 

പരിമള തൈലത്തിലുമധികം 

പാസനയേഡും രക്ഷാകനേ, 

പരിശുഡാത്മാപാലെ നീ- 
ന്നടിയാരെ ശുഖ്ധം ചെയ്തും സ്ടമൌമെ൯...... 

.ിചൂഥ ധ്ച൭൪.. 1ല 

ഹാ.-ബേത മുതലായ 

പരിശുദ്ധന്മാരുടെ കാ- 

കളം പ്രാത്ഥനയും, 

പരിമള മായേററ 

കത്തകത്താപേ നി 

പാപികളം ഞങ്ങളുടെ 

പ്രാത്ഥനകളെ.യെലച്ലാം 

കൈക്കൊണ്ടിടേനെമേ. ബാറെകമാ൪. 

2 ൭ ൭ 
മേ--.്പടക്കാരനാം 

അ ഹറോനെറ ധൂപം കൊട 

ണ്ടിസ്രായേചിനെറ, 
പസത്ത പിരോധിച്ച 
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രകഷകത്താപേ ഈ 
പ്രാത്ഥനയാത ഞങ്ങദുടെ 

പാപരോഗം നിക്കി 
സ്വസ്ഥത നല്ലേണമേ. മറയാ......... 

. 1൩൭. പിച്... 1൩൭. ഫിചി-. 

കത്താപേ, വന്നി-- ദഭാസരുടെ 
1] റി പ്രാത്ഥനയെ--നി കേട്ട 

ധൂപംപോത പരിമള മായ് 
കൈക്കൊണ്ടി---ടേണമേ. 

കുറിയേലായിസ്റസ്റോ൯, കുറിയേലായിസ്സ്റോ൯, കുറിയേ 
ലായിസ്സ്റോന്. 

വിശ്വാസപ്രമാണം. 

പിതാവായി സപവ്വശക്തനായി......... (പുറം 15). 

ഡ്രത്താമ്മാം 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവും ദൈവവുമേ..,...(പുറം 140. 

ആശിവ്വാദം 

ത്തകാശവും ഭൂമിയും... മ് 

ഭവനവാഴ് വിന്െറ ക്രമം അവസാനി ചും 



ി 

ഴു ൯ 
4 ഷ്; 7 

് 
യ്ം 

[: 



1൧൧൭ 

കു 1൭൭൭൭ 

ളം ചി 1൧൧൨൭. ഴം ചക 1൩.൧ 

ടം 4 ച ന ടം 

ശവസം സ്ര ര ശശ്രുഷ ്രഥീറ 

പടട ാര൯. 

പിതാവിനും പൃുത്രന്നും വരിശ്ര ഡരൃഹാഷ്കും 

സതി. 

ജ്ജ നാം 

ബലഹിനരും പാപികളമായ ഞങളുടെ മേല് 

അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുനെയും എന്നെന്നേക്കും രണ്ടു ലോ 
കങ്ങളിലും ചിന്തപ്പെടുമാറാകേണെമേ-- ആക്മിന. 

പ്രാരംഭപ്പാത്ഥന 

വട്ടുക്കാരന്. ഇഈിപനെറയ്യം മരനെത്തിനെറയ്യും മേത 

അധികാരമുഉഉ ദൈവമായ കത്താവേ, കല്പുനലംഖലനം 
മുലം പാപത്തിന്നും മരനെത്തിന്ുും അധിനരായി തിന്ന 
തെങ്ങളുടെ വശത്തെ നിസെറ ഏകജ്ഭാതനായ പുത്രന൯ 
മുഖാന്തരം പവിട്ടെട്ടക്കയും. പാപത്തിന്മേലും മരനെ 
ത്തിന്മേലും തെദംക്കു ജയം നല്ലയകയും ചെയ്യിരി 
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ക്കന്നതിനാത, നീന്നെ ഞെങ്ങം സൂതിക്കയും വാഴ്ക 
യും വന്മിക്കയും ചെയ്യന്നു. കത്താവേ, തിരുപിഷ്കപ്ര 
കാരം ഈ താല്ലലാലിക് ജിപിതത്തില് നിന്നു വേര്പെട്ടു, 
൧ ലോകത്തില്നിന്നു വാങദിപ്പ്യോയിരിക്കുന്ന ഈ നീ 
സെറ (ഭാസനെറ) ശവസംസ്ലാരശൂശ്രുക്ഷയുടെ ഈ സമ 
യത്തു തിരുസന്നിധിയില് തെങദോം കഴിക്കുന്ന പ്രാ 
ത്ഥനകടും അപേക്ഷകളം കൈക്കൊള്േആേനെമേ. പി 
താവും പുത്രനും പരിശു ദ്ധ റുഹായുമായ ദൈവമേ, ഈ 
ആയ്യഡ്സ്ര്നെറ അനിതൃതയെക്കുറിഷ്ൂളള ബോധത്തോ 
ട്ടം വരുവാനിരിക്കുന്ന നിത്യ ആയു ബ്ഡ്ീനെക്കുറിച്ചുള്ള കാ 
ത്തിരിപ്പോട്ടം തെങ്ങര്ം ജിവിച്ചു, ഭാഗ്യമുള്ള അവസാന 
ത്തിന്നും സമാധാനമുളള പുറപ്പാടിന്നും യോഗൃതയുള്ള, 
വരായി തിരുവാ൯ തെങ്ങംക്കു കൃപ നല്ലഛകയും ചെ 

യേനെമേ. ഹാശാ. 

ജനം, ആആമ്മിന൯ന. 

അതിസെറശേക്ഷം 

മസ് മുര 
1 ജ്ലാതികളേ., നിങ്ങം എല്ലാപവതം ഇതിനെ കേര്ം 

പ്പ്ീന. സകല “ഭൂവാസികള് മായുമ്ളോരേ, ചെവിീക്കൊ 

വിന. ി ക 

8 ഭ്ൂൂപവാസികമം മനുക്ഷ്യരും ഡനവപാന്മാരം മരീര്രന്മാ 

രും കൃടെ തന്നേ. ന: 

3 എന്തെന്നാൽ മനുമ്ക്യന ഒരു ഡ്വരൂപത്തിത നട 

ക്കര. അവന പുകപോലെ മാത്തുപോകുന്നു. അ 

പന്൯ നിക്ഷേപങ്ങളെ കൂട്ടുന്നു. തആക്കായി അവയെ 

ശേഖരിക്കുന്നു “എന്ന് അവ൯ അറിയുന്നില്ല. 

& എന്റെറ പാപങ്ങാം നീമിത്തമുമള ശാസനയാല് 

തൊ ക്ഷയിച്ചുപോയി. നി മനുമ്ഖ്യനെ ശിക്ഷ്മിച്ചു. 
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അരവനെഠറ ആഗ്രഹങ്ങളെ വൈക്കോല്പോലെ നി നി 

ക്കിക്കള ഞ്ഞു. സകല മനുകഷ്ഷ്യല്ം ആവിപോലെ ആ 

കുന്നു. 

കണ്ടാലും നി മരിച്ചപക്ക അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവ 

ത്രിക്ക നപോ ? ബലവാന്മാര എഴുന്നേറര നീനക്കു. 

സ്യോത്രം ചെയ്യുമോ ? ഴ 

6 ശപക്കുഴികളിത ഉള്ള വ൪ നിനെറ ക്പയെയ്യം, 

നാശത്തില് നിന്െറ വിശ്വസൃതയെയും അറിയിക്കു. 

മോ? 

റ ഇരുട്ടിത നിനെറ അത്ഭുതവും മറന്നുപോയ ദേശ 

ത്ത നിനെറ നീതിയും അറീയപ്പെട്ടമോ ? 

൫ ഇിപിച്ചിരുന്നു മരനെം കാനൊതെ ബരീക്കയും പാ 

താർത്തിനെറ കയ്യിത'നിന്നു തന്െറ പ്രാനെനെ പിടുപ! 
ക്കയും ചെയ്യുന്ന മനുക്ഷ്യ൯ ആതമള ; 

നി] മനുക്ഷൃനെ എള്ിമയിലേക്കു തിരിയുമാറാക്കി. 

മനുക്ഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരുപി൯ എന്നും അത 

ച്ചെയ്മു. 

10 കത്താവേ, അവനെ നി അറിഞ്ഞ മനുക്ഷ്യനും, 
അവനെ നി പിചാരിച്ച മനുക്ഷ്യനും എതൂളളേ ? 

11 മരുഷ്ഷ്യന പക്ക, സദൂൃശമാകുന്നു. അവനെറ 
ദിവസങ്ങം നിഴതപോലെ കടന്നുപോകുന്നു. 

19 അപര നമ്മുടെ പാപങ്ങര്ംക്ക് തക്കവണ്ണും ന 
മ്മോട്ട ചെയ്യിട്ടില്ല. നമ്മുടെ അന്യായത്തിനു തക്കവ 
ഗ്ലും നമ്മോടു പകരം ചെയ്യിട്ടുമില്ല. 

13 എന്തെന്നാല് അവന് നമ്മുടെ മനച്ചീലിനെ 
ആറിയുന്നു. നാം മട്ല്നാകുന്നു എന്നു അവന ഓത്തിരി 
ക്കുന്നു. 
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14 മനുഷ്ച്യനെറ ദിവസങ്ങര്ം പു പോലെയാ 

കുന്നു. വയലിലെ പുഷ്ങുംപോലെ അവന മുട്ടെ ക്കുന്നു. 

1 എന്തെന്നാല് കാറ അതിന്മേത അടിക്കുപ്പോര്ം 
അതു ഒല്ലാതെപോകുഥ൯ു. അതിസെറ സ്ഥലം അറിയ 
പ്പെടുന്നുമില്ല. റ 

106 കത്താവിന്െറ കൃപ ത്ആദിമുതത എന്നേക്കും അ 

വന്ടെറ ഭക്ത്ന്മാല്ടെമേലും, അവനെറ നിത് അവരു 
ടെ മക്കളുടെ മക്കഠംക്കും ഉ ണ്ഭൊകും. 

17 മരിച്ചപരും ഒറരുട്ടിലേക്കു ഇറമദുന്നവരുമായ 
തആരും കത്താവിനെ സൃതിക്കയില്ല. 

18 നാമോ ഇതമുതത എന്നേക്കും കത്താവിനെ വാ 

ഴം ദൈവമേ സ്മൃതി നിനക്കു യോഗ്യമാകുന്നു-ബാ 
റെക് മാര്. 

പട്ടുക്കാര൯. പിതാപിശും പുത്രന്നും പരശ്ര ദ്ധവദൃഹാ 

ഡ്ത്ലുഠ സ്മൃതി. 

ജനം. ആകദ്മുതത എന്നെന്നേക്കും തന്നേട-ത്യ 

മ്മി൯. 

എനിയാനാ 

മി ഴു ഴു ൧ 2 മം ഴു ഴു ചം 

നി; പനം. . 1൧൮ കഥാ 1ചക.ഫഥ 

യ ഴു് ഴു ഥു ലു സു ത ഥ 2ഥ ഴു 

പകാ .ിചം പഥ. ൭൦ പ്രാ 1242 

ര പഫ്ഥംഥം. ര്, 

മണ്മെയനായ ത്തഭാമിനെറ സന്താനങ്ദാംക്കു പൂ 

നരുത്ഥാനം പാശാനം ചെയ്യിരിക്കന്ന മശിഹാതമ്പുരാ 

നേ, ജിവനുള്ള നിനെറ മരനെത്തെ ഞെങ്ങഥം വന്മിക്ക 
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യും, നിനെറ ഉയിത്തെഴുന്നേല്റിനെ ഞെങ്ങഥം മപ്പത്വ 

പ്പടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 

മണ്മയനായ ആദാമി൯---മക്കനക്കു പുനാരുത്ഥാനം, 

വാഗ്ദാനം തന് കൃപയാലെ-ചെയുവനാം മ് ശിഹാനാഥാ- 

ജീവനുള്ള നിന് മരണത്തെ-ഞമ്കമ വന്ദിച്ചിടുന്നു. 

നിന്െറ പുനരുത്ഥാനത്തെ-ഞഞ്ങറഠര സ്തുതിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഥ ഴു സം. ലി പ പ്പം 

കാ 120൦ . 1൧൦ ൫ കു കഥ 
൩ ഥ് ഥഥ ചി ൧ ₹ ഥ ഴു ൧ഥ ര 

1൨7 1, . റ 15 1൧൦൭൧5 . ഠോ] ൨൭ 

റു ഴു 0, 

൭ ൧൧൦ 1൨ 

ത്ആദാമിനെറ സകല മക്കളടെയും ജടിവനെറ മേ 
ലും മരനെത്തിന്മേലും അധികാരമുളള ഥ് ശീഹാതമ്പുരാ 

നേ, നിനെറ പ്രുത്യക്ഷതയുടെ ആ മഹാ ദിവസത്തില് 
തെങ്ങളോട്ട ന്യായവിസ്യാരത്തിന്നു നി പ്രവേശിക്കരുതേ. 

ആലാമിനുടെ സൂതരായ-മാനുക്ഷരെല്ലാവരുടെയും, 

ജീവ. മരണങ്ങളിന്മേലും--അധികാരിയാം മ് ശിഹായ- 

നിന് പ്രതൃക്മതയുടെ വലുതാം-ഭിവസത്തില് നി അടിയാരെ, 

അന്ത, സ്യായവിസ്പാരത്തില്ം.പ്രദവശിപ്പിച്ചിടരുതേ. 

൬൩ 9ു ൫൩ ൩൭൫ ി ഗ ഴു നി: 

ര 2 ഴ്വ 1) മാ 1_2ടഥ 1ചകഫ 

ട മം ഴു റിം ല് ൩ ൧൬ ലം ം മു്്യ? ഥ 

. പഥ൨ഥ പ൦ന൨൧൪൨൧ 1 1] . ധന. ൧ 
൧ ക ടു 1 ഥ് : 

4 ൧൨: ഷു 1൧൨൭ 

തെറ കള്റ്മുകഥംക്കു മുപ്പില് സകലവും പരസ്യ 
മായും വെള്ിപായും രിക്കുന്ന മ് ശിഹാരാജാവേ, 
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നിനെറ ശ്രേഷ്കൃത്വം ഉദിക്കുന്ന ദിവസത്തില് ,ഞെങ്ദ 
ടെ കുററങ്ങര്ം വെഭ്ലിപ്പെടുത്തരുതേ. 

തന്നുടെ കണ്ണുകളി൯ മുന്പില് --സകലവും മുഴുവന് വെങ്കിവായും.., 

പരസ്വയമായുമിരിക്കുന്ന-കരുണാനിധിയാം മ് ശിഹായേ-- 

നിന് ശ്രേഷ്ടത്വരുടിക്കുന്ന- ആ ദിവസത്തില് ഞങ്ങളുടെ, 

കുററം പാപം എന്നിവകഠ-വെളിപ്പെടുത്തിടരുതേ നാഥാ. 

സ ഉ ല് ഴു ഥ ക ൧ ഥഴു തു 
ച] കാ] (൧. യമാ ം 112 1 1കചകഥ 

1 4൭.4 ം ഴു 1 ് ഴ് ഥ് 

൭ പം ട്രകിഠ ൧൧ പട ം ധ൦നഠ൧-. 

മ രിം ഥ ര്യ ഴു ൭ ഴു 

കാ ൨കറ 14൧ ൧.൭൧ 

ഘീല്ലാവക്കും അവനവസെറ പ്രവൃത്തിക്കു തക്ക 
വഴ്ണ്ണും പകരം ച്ചെയ്യുന്ന സകലത്തിനെറയും ന്യായാ 
ധിപതിീയായ' മ് ശിഹാ തമ്പുരാനേ ! തെങ്ങളുടെ കറങ്ങ 
ദം മായിക്കയും, ഞങ്ങളടെ അന്യായങദം കഴ്ചകിക്കളക 
യം, നിനെറ മഹത്വത്തിനെറ വെളള നിചയങ്കി ഞങ്ങ 
െ ധരിപ്പ്പിക്കയും ചെയ്യേണെമേ. 

ഒഓാരോ പ്രവൃത്തിക്കൊത്തപോല്-പകരം നല്ലം മിശ് ഹായേ, 

കുററങ്ങടെ. നീ മായിച്ചു- അന്യായങ്ങളെ. കഴുകണമേ. 

നിന് മഹിമയ്ക ചേരുന്ന-വെണനിലയങ്കി അടിയാരെ, 

ധരിപ്പിക്ണമേ എന്നേക്കും-സ്ലായാധിപനാം മ് ശിഹായേ. 

ചി ഴു 2 ി റ്റു ഴു 0 2 ൫.58 

വി ഥമ . ൧്വാറ്മാ പഥ 1.൧ 

18.10 ക. നു ഴുഥ 9 റല 

1൧൭൨൧൧ . ഫറ 5൧ ൧ ചം പാഥ൧.൭ . |ചഥകാ 

2 5 കു 70%... 

2ചഥിധാ ചലച] ് ന 
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സ്വഗ്ശുപാതിലുകളെ. തുറക്കുന്ന പറുദിസായുടെ താ 

ക്കോലായ മ് ശിഹാകത്താവേ, നിന്െറ എഴുന്നള്ളത്തി 

നെറ അവസാന നാഭ്ളിത നിസെറ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ 

വപാതിത ഞങ്ദംക്കു തറന്നുതരേനെമേ. 

സ്വശ്്രവാതില് തുറക്കുന്ന- പ൮ദിസായുടെ താക്കോലാം. 

നാഥാ ഞങ്ങശക്കു നിന് വരവില്-അനുഗ്രഫവാതില്; തൂറക്ംണമേ. 

പഴ . 14 ഡി വാട ഠി 
122൧ ന്പാഠി! ഫഠഠഠ . ൨൪1൭൧. ഃന്മിഠ 

്ം 12 ടി സ്ഥാ ം [ഗര് 

(്വകാശത്തിനെറ മക്കളേ, നിങ്ങം എല്ലാവരും 
൭ നെന്നെഴ്ചന്നേററ, ഉന്നതത്തിലെ മനെവാനോട്ട കു 
ടെ മനെവറയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനു നിങ്ങളുടെ 
ദിപയഷ്കികട്ടെ തെളിച്ചു അവന്െറ എതിരേല്ലിന്നാ 
യി പുറപ്പെട്ടവിന൯. 

ദിപ്യവെഭിച്ചത്തി൯ സുതരേ-നിങ്ങ മൂ ണന്നെഴുന്നേററിട്ടു, 

മുന്നത മണവാഭക.നുമായി-മണവറയില് പ്രവേശിപ്പാ൯- 
നിങ്ങ ഭീപയകഷ്ട്രികടെ- നന്നായി തെളിയിച്ചിട്ടവനെ, 

എതിരേല്ലാനായി വേഗത്തില് ഒ രുങ്ങിക്കൊണ്ട പുറപ്പെടുവിന്. 

൩... ചി ചി ന് ര. ഴു ടുഥ ഥു പിഥ്ചഥ 2൧5 ൧ ന്ഥഫീിഠ. ടട ഥാ [ല് 
ി ഴു ഴ് ചി റു മം കക ഴു ക ഥ ളം 

രഠന്ഥക൧ ൨൧ . (0൦൩-. 5പാഥഠ 1൧ ഠ൦ 

ടി ഥം ൩൧. 
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ലാതആസാറിനെ മരിച്ചവരുടെ: ഇടയിതനിനു 
പിദ്ളിച്ചുയിത്തെഴുന്നേല്ലിച്ച ത ശബ്ദം വിശ്വാസിക 
൫െ അവരുടെ കബവകളില്നീനു വിളിച്ചുയിത്തെഴു 

ന്നേല്പിക്കുന്നു. 

ലാ ആ സാറിനെ മരിച്ചവ്രി൯-ഇടയില് നിന്നെഴുന്നേല്ലിച്ച--- 

ആ ശബ്ദും വിശ്വാസികളെ.കബറില് നിന്നെഴുന്നേല്ലിക്കും. 

ലി പരം 7 0 കുക ] മി ഴു ഥ ത; 

ഴ് വു റി ഴ് ഥു 0 ഥം 9 ന്ന ടം 

. ൭൭]. 50൨൨ ദ്ര ൩൦൦ . 12൧൧൧ പനവഥുഠഥ 

ഴു സു ഴം ക്ക ഴു 

ചം ൧൧ ൧൮൧ ഥ്ചകാഥഠ 

സകച സ്ൃൃഷ്മികടടെയും രാജാവും തന്െറെറ തിരു 
സന്നിധിയില് രഹസ്യയങ്ങറം പരസ്ൃയമായിരിക്കുന്നവന൯ു 
മായ മ ശിഹാ കത്താവേ, നിനെറ കരുനെ തെങ്ങളടെ 
മുഷ്ിരു നില്ല, മാറാകേനെമേ. നിന്റെറ ചിറകി൯കിഴി 
ത തെങദേഭെ മറെച്ചുകൊദുള കയും ചെയ്യേനെമേ. 

രഹസ്ൃങ്ങം വെളിവാഷ്ക്കാണും-സ്രഷ്ടാവാം മ് ശിഹാ നാഥാ, 

കരുണയോടെ ചിറകിന്കിഴില്-ഞങ്ങടെ മറെച്ചരുകിടേണമേ. 

മം ടം ഴു ച് ഥ € ്ു ജ് ഴു 

ഠ൩ടാ ൨5. , പച 1൧ഠറാ 12-ടഗഥാ 1൧ 

ഴു ഴു മ സു ി ലു ൧ തഥ 4൭? ...$ 

.൨ഫാ ൧ പനവധാഥ ൨൨൧൧൧ . ന്ഥം 
ഇ ഉ ച ഴു ൩ 9 

. 1൭൧൧ ]ഫ] ഠാ ൩൧൧൭ 

൭ നനതത്തിലെ രാജാവയ തെറ സ്വ്വസൈവൃങ്ങ 

മമായി വെളിപ്പെടുപ്പോര്ം, കൊല്ലപ്പെട്ട ആ കുഞ്ഞാടി 
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നെറ രക്തത്തില് കുളിച്ചിട്ടു എല്ലാവരും തെറ മുന 

പാകെ മുഖപ്രസാഭത്തോടെ നില്ലക്ന്നു. 

തുന്നതരാജന്൯ സൈനമ്പയധുമായി-മു. ദിക്കുമ്പോറ്ഠ കുഞ്ഞാടിനെറ, 

രക്തത്തില് കുളിച്ചവരെല്ലാം-തിരുമു൯പാകെ നിന്നീടുമേ. 

ി ി രിം ലി ി 

12] സട ഥാ. 1൧൧ഠ?ഠ രാ 1൧൧൧൨൧. 

ി ി ട്ര, ഴു കി ഴു 

1]; 1]_-5ഠന 1_ചാ൨൧ഥ [ചട ; കട 

ത്രീത്വത്തിന൯െറ രഫഹസ്യമായിരിക്കുന്ന പിതാവി 
നും പുത്രന്നും പരിശരഡാ ദുഹായഷ്ലു,ം സൃതിയും വന്മന 
വും പുട്ട് ഡ്യൂം ന്റാം കരേററനെം. 

7 
ത്രിത്വ, രഫസ്യമായുള്ള --പിതൃപുത്രാത്മാക്കറാക്കെന്നും, 

സ്തൂതിയും വന്ദനവും പുകഴും-൭ന്നതിയും നാം ഏറേറണം. 

പ്രാത്ഥന 

പട്ടകാര൯. കല്നെയുളളആ വനും, കുപയുള്ള വനുമാ 

യ ദൈവമേ, നിന്നില് ഞങ്ദം അഭയം പ്രാപിച്ചു, ഞെ 
ങ്ദരംക്കം നിനെറ വിശൂദ്ധ സഭയുടെ സന്താനങ്ദേളാ 
യ സകലക്കംവേണ്ടി നിന്നോട്ട ഞങ്ങം അപേക്ഷി 
ക്കന്നു. സകല അശ്രഡിയിതനിീന്നും ഞെങദദം വെടി 
പ്യൂ വരായിത്തിരുവാനും, പിതാവും പുത്രനും പരശ്ര 
ഡാ റൂുഹായുമായ ദൈവമേ. നിനെറ തിരുസന്നിഥിയിലു 
ഉ കുററമററ നിലഷ്ലും, നിന്െറ രാജ്യത്തിലെ നിത്യസ 
ന്തോഷ്ഷത്തിനും ഞങ്ങം യോഗുൃതയുളള വരായി തിരുവാ 
നും തെങ്ങാംക്കു കൃപ നല്ലമാറാകേണെമേ. ഹാശാ. 

ജനം. ആൃമ്മിനു. 
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. ൭൦ (൨൧൨൧൧൧ 
ഥു ക. തഴ ഴു 0 62 0 2 

പ൦൪. . ൭. . 2൧൧] കല പഥ പഥ 
കഥ, ി ക ഴു റ ക്ക ഴു പും 

11൨ (0൧൦൩.൧ ൭: 2൩5] ]] 2.൭൧ ൭ 

ര 0 ജു ൧0 2 7 മം മം മ, 2. 

ം ധി൨ച 1൧ ഫാ] പി. 0൦൩൧൨൧൨൭൧൭ 

2 (പാ ചം ചോ മി 1 
1൧൭൮൭ 1ധാഥപ്ഠ ഠന്ധ൧൧൭൧ മാ ചി 

കുക്കലയഷോ൯ 

മസ്മൂ൪ 

പട്ടക്കാരന്. ശ്രത്താവേ., നിങ്കലേക്കു ഞാ൯ എ 

നെറ മനഡ്പ ഉയത്തി. എസെറ ദൈവമേ, നിന്നിത 

ഞാ൯ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുനനു. ഞാ൯ ലജ്്ടിച്ചു പോ 

കരുതേ. 

ജനം. അരന്യായക്കാര് തങ്ങളുടെ മായയില് ലങ്ള്ി 

ക്കം. കത്താവേ, ന്നെറ വഴികഠം എന്നെ കാണിക്കേ 

നെമേ---. ബാറെക് മാ൪. 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവിനും പുത്രന്നും......... 

ഒനംം ത്തദിമുതത ച
ം 
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എക് ബാ 

പട്ടക്കാരന്. വില്ലാ നീിതീമാന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന 

കരുനെകളടെ പിതാപായ ദൈവമേ, അവരുടെ പിന്ന 

ട്ടിയില്കൂടി ഓട്ടവാനും., അവക്കു സമശന്മാരായി തിരു 

പാനും തെങ്ങളെ യോഗ്യതയുളള വരാക്കേണമേ. 

ശുശൂഷക൯. സ്ടൌമെന൯കാലോസ് . 

ജനം, മക്മറിയേ ലായിഡ്ഡ്ഡോനു. 

പ്രോമ്യോ൯ 
പട്ടക്കാരന്. നാമെല്ലാവരും പ്രാത്ഥിച്ചു, കത്താവി 

നോട്ട അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുനെയും അപേക്ഷിക്കനെം. 
ടി 

ജനം. അരനുഗ്രഹിക്കന്നവനായ കത്താവേ, ഞെ 
അളെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേണമേ. 

പട്ടകാര൯, സ്നൃതിയും സ്യ്യോത്രവും, തേജസ്സും പുക 
യും, മാഞ്ഞുപോകാത്ത മഹിമയും എല്ലായ്യ്യോഴ്ചം നിര 
ന്തരം കരേറരവാന്൯ തെങ്ങഥം യോഗൃ)തയുളള വരായിത്തി 

രേണമേ. 

സ്വഭാവ്പ്രുകാരം ജിവനുളളവനും ജടിവ൯ നല്ല 
ന്നവരും, മരിച്ചവരുടെ പ്രത്യാശയും, പൊടിയില് നി 
ട്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കന്നവരെ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലിച്ചു, അവ 
ക്൭ സത്തോഷ്ചത്തെ പ്രദാനം ച്ചെയ്യന്നവനും, അന്ധ 
കാരത്തെ പ്രുകാശിപ്പ്ിക്കുന്ന രശ്മിയും, മരണത്തെ കൊ 
ന്നവനും, പാതാ ത്തെ ജയിച്ചവനും, തെറ സൃഷ്ടി 
യെ പുതുതാക്കുന്നപനുമായ മ് ശിഹാതമ്പുരാന്നു, ത 
നെറ (ടാസ൫൪െഠ) ശവസംസ്യാരശുശ്രക്മയുടെ ഈ 
നേരത്തൃം., നമ്മുടെ ആയുഡ്ഡ്ലിസെറ എല്ലാ ദിവസങ്ങളി 
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ലം സൃത്ീയും ബഹുമാനവും വന്മനവും യോഗ്യമായി 
രിക്കുന്നു. ഹാശാ. 

ജനം. ത്തൃക്മിനു. 

സെദറാ 

പട്ടക്കാരന്. ദൈവമായ കത്താവേ, ഇല്ലായ്യയിത 
നിന്നു സകലത്തെയും നിമ്മിച്ചു, ഉണ്മയിലേക്കു നി പ 
രുത്തി. നി മനുക്ഷ്യനെ സ്ൃഷ്യിച്ചു, രാജകിയമായ അവ 
സ്ഥകൊണ്ടെ അവനെ ശ്രേ ക്ൃനാക്കി. നല്ലതിനെ തി 

രഞ്ഞെട്ടക്കുന്നതിനും, ഭോക്മ മായുള്ളതിനെ ത്ൃജ്ഭിക്കന്ന 
തിനും ൭൫൭8, സ്വാത്തൃവും സ്വയാധികാരവും നി അവ 
ന൯ു കൊട്ടത്ത. വഞ്ചകനായവനു മൂലം അവ൯ കല്പന 
ലംയലനത്തിത അകപ്പെട്ട. അവ൯ മണ്ണ്ണായിരുന്ന പ്ര 

കാരം മഴ്ണ്്റ്ലേക്കു തിരികെ ചേരുമെന്നുള്ള വിധി 
അവ൯ സ്പാദിക്കയും ചെയ്യു. കരുണകളുടെ പിതാ 
പും സകല ആശ്വാസത്തിര്െറയും ദൈവവൃമേ, അ 
വനെ പഴി തെററിയവനായി അശേക്ഷം തളളിക്കളയാ 

തെ, സവ്വലോകത്തിസെറയും പരമവൈദ്യനായി, നി 

നെറ ഏകപുത്രനെ നി അയച്ചു, അവന്െറ മഹത്വ 

മുള മരനെംകൊണ്ടു. അവനെ നി രക്ഷ്മിക്കയും ചെയ്യു. 

മനുക്ഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്ന കത്താപ്വേ, ഭഭഖം നീ 

റഞ്ഞ ഈ ആയുഡ്സ്ലീതനീന്നു ഐശ്ചയ്യമുമആഉൃതും നി 

ചനില്ല,ന്നതുമായ ലോകത്തിലേക്കു നിങ്ങിപ്പ്ോയി 

രിക്കുന്ന ഞങ്ദമടെ ഥഠൌ (സഫോദരനെഠ) ശവസ്വം 

സ്മാര ശ്ശ്രക്കയുടെ ഈ നേരത്ത, ഞെങ്ങള്ം ക 
ഴിക്കുന്ന പ്രാത്ഥനകടടം അപേക്ഷകളം കൈക്കൊളൂള. 

നെമെന്നു നിന്നോട്ട തെങ്ങ യാചിച്ചുകൊളുള ന്നു. 

ദൈവമായ കത്താവേ! നീസനെറ ഏകജാതനായ പൂ 

ത്ന രണ്ടാമതു എഴുന്നള്ളി പ്രത്യക്ഷനാകയും, നല്ലവ 
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രുടെയും മുഷ്മന്മാല്ടെയും പ്രവൃത്തികഥംക്കു തക്കവള്ല്ണം 
പ്രുതിപകരം ചെയ്യുകയും, ബുഡിയോടെ അഖ്പ്വാനീ 
ച്ച വേലക്കാക്കു രാങ്ഭും അവകാശമാക്കി കൊട്ടക്കയും, ദു 

ദ്൭ന്മാര് പ്രുകാശമില്ലാത്ത അന്ധകാരത്ത്ലേക്കു തളള 
പ്പെടുകയും, ശരഡധിമാന്മാർ പ്രുകാശത്തിനെറ കൂടാരങ്ങ 
ക്ടിത ചേത്തൃകൊള്ള പ്പെടുകയും, “കത്താപേ, നി നിതി 
യുമ്ളവനും, നിനെറ വിധീികഠം എത്രയും സത്യമുള്ള വ 
യും ആകുന്നു ? എന്നു ഇരുഭാഗക്കാരും ഉച്ചത്തിത വിളി 

പറകയും ചെയ്യുപ്പോഠം തിരുനാമത്തില് മാമോ 
ദിസാ ഏററവ (൦൦),  ദൈവിയമായ ശ്ൂശ്രൃക്ഷകളിത 
സംബന്ധിച്ചവ (നം), നിസെറ ഏകപുത്രസെറ ക്രശാ 
രോഹനെത്തില് ആശ്രയിച്ചവ (൦൦) ആയ (൭പ൯) ആഴ 
മുള്ള പാതാർത്തില് കൈവിടപ്പെടുകയില്ലെന്നും, കെട്ട 
പോകാത്ത അശഗ്നിജ്വാലയില് വേദനപ്പെടുകയില്ലെ 
ന്നും. നിന്െറ മുഖപ്രുകാശംകൊണ്ടു (പപ) സന്തോഷി 
ക്കയും, നീനെറ വിശു ഡാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിത ചേരുകയും, 
നിനെറ സേവകന്മാരുടെ പന്തിയില് എണ്സ്ണപ്പെട്ടകയും, 
പരമഭാഗൃയങ്ങം അവകാശമായി അനുഭവിക്കയും ചെ 
യ്മെന്നും ഉള്ള പ്രത്യാശയോടെ ഈ നിനെറ (ഭംസനെംി 
വേര്പാടിങ്കുത ഞെട ആശ്വസിക്കയും, തമ്മിത ത 
മ്മില് ആശ്വസിപ്പിക്കയും, ഭാഗ്യകരവുയം മഹത്വകരവു 
മായ ഈ പ്രത്യാശയ്ക്്ായി നിന്നെ തെങ്ങര്ം പാഴ്ണരകയും 
ച്വെയ്യുന്നു. ന 

കാരുണ്യവാനായ കത്താവേ, മനസ്സലിപുദഉ മൈ 
വമേ, (ചവ) മരനെത്തെയും വേര്പാടിനെയും കു 
വിച്ചു മുഃഖിച്ചും പിക്കാഭിച്ചും രിക്കുന്നവരായ തെ 
ട്ലെയും, പ്രത്യേകമായി ഈ നിസ്ദെറ (ഭംസെ) കുട്ടം 
ബത്തിലുളള എല്ലാവരെയും നിസെറ കരുനെകളടെ ബ 
ഹൃത്വത്താല് ആശ്വസീപ്പിക്കയും ധധൈയ്യപ്പെട്ടത്തക 
യും ചെയ്യതുമാദാകേണമേ. ഇവരുടെ കണ്ണു കള്കിതനി 

19. 
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൯ കണ്ണ്ൂനിരിനെയും, ഇവരുടെ ഹ്ൃദയങ്ങളില്നിന്നു 
അതീവേലടനകദ്ടെയും നിക്കിക്ക യേനെമേ. ത്ൃകുല 
ചിന്തയില്ലാത്ത സമാധാനംകൊണ്ടെ ഇവരെ സമാധാന 
പ്പെട്ടത്തേനെമേ. ആശ്വാസമില്ലാത്ത മനോവൃയസനത്തി 
തനീദ്നു ഇവരെ പിട്ടവിക്കേണമേ. തിരാത്ത മുദഖത്തി 
ല് വിഴാതിരിപ്പാ൯ ദൈവികമായ നിന്െറ പ്രത്യാശ 
കൊണ്ടെ ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ താങേദനെമേ. നീ 
രെറ ശക്തിയുള്ള വലമങ്കൈകൊനണ്ടെ വിശൂദ്ധന്മാരുടെ 
പൃട്ല്റുതയിങ്കലേക്കു ഇവരെ നടത്തേണമേ. ആശയി 
ച്ലാത്ത ഭാതികളെപ്പ്യോലെ മുദഖിച്ചു നിരാശപ്പെടാതെ, 
നീന്നിലുഭള വിശ്വാസവും ആശ്രയവുംകൊണ്ടു ഇവ 
൪ ആശ്വാസവൃം സമാധാനവും പ്രാപിക്കു മാറാകേനെ 
മേ. തആൃത്മിയവും ലൌകീകവുമായ സകല അനുഗ്ര 
ഹങ്ദംകൊണ്ടെം ഇവരെ സന്ൂൂഷ്ഥിയുളളവരാക്കേനെമേ. 
കത്താവു തന്നു, കത്താവു എട്ടത്തു, കത്താവിനെറ നാമം 
പാഴ്ണപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്നു ചൊല്ലി, നീതിമാനായ ഇ 
യ്യോബിനെപ്പ്യോലെ നിനക്കു സ്യ്ലോത്രം ചെയ്താ൯ ഇവ 
രെ ശക്തീപ്പെടടത്തേനെമേ. 

കത്താവേ, തെങ്ങമുടെ അവസാനത്തെ നി അറി 

ഡൃന്നതുകൊഴണ്ടുെ, തെങ്ങളുടെ ജിപന്നു നീ അവസാനം 

പരുത്തൃമ്ോം, ഈ ലോകത്തില് നിനുള്ള, പൃറപ്പാടിന്നു. 

ഒരുക്കമുഭഉവരും കാത്തിരിക്കുന്നവരുമായി തെങദം കാ 

നെപ്പെട്ടമാറാകേനെമേ. നിനെറ സിംഹാസനത്തി൯ 

മുന൯പാകെയ്ുമള ശ്രേഷയമായ നില തെങ്ദധംക്കു നി ലാ 

നം ച്ചെയ്യേനെമേ. അറുതിയില്ലാത്ത മനുഷ്ഷ്യസ്തേഹ. 

ത്താത തെങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നി ഓത്തൃകൊള്ളേണെ 

മേ. നിന്െറ പരിശു ഡന്മാരടെ കൂട്ടത്തിര നിനക്കും 

നിന്െറ ഏകപുത്രനും പരിശു രാരൃഹായഷ്കു,ം സൂതിയും. 
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സോതോത്രവും കരേ. ന തങ്ങ്ം അര്ഹരായി തിരുക 

യും ച്ചെയ്യമാറാകേണെെ ഹാശാ, 

ജനം. ത്ആൃമ്മിന. 

മ 1൧൧൦൨0 ല് ഴ് | റാ . [1 

22 യ 

[രി ര ൩൭൭൦ മപി 2 പക ; 12൨൧ ു ഠാ] 

ചി ഴ് 

മു ര ക സ റ ക ചക കം 

൩ ര ട് 

[0 10 ടു 12. ചാ) ൩൨൩൧൨൦. ൩൭൭൧൦൭ 

ധ് ഴു 0 കഥ 

. 1൭൧൮൭ ൧0൦ . 1251 ധന ര 1 

മജ്മ. 

മരണം ആദാം മുതന മ് ശിഹാ വരെയ്യം തന്െറ 
ഗതിയെ വിശാലമാക്കി മ്ശിഹാ അതിനെറ അധി 
കാരത്തെ മായിച്ചു: പാം ത്തിനരെറ പിക്ഷമുദക്ളിനെ തക 
ത്കളഞ്ഞു. ക൪ ശ്രമൂല - ഉണ്ടായ. ജയം ഒെതാ എല്ലാ 
തലമുറകളിചും പ്രസംഗഥിം പ്പെടുന്നു. 

2ഠ . 12൭4... 4-൦ [ചവി [യാ 
ടു ക  കംം് 

൧൨൧൫.-൧.൧ഠ , 1] [൫ 1൧0൬൦ & 124൧ 
ക 9 ി ന്റ് ച ടര രീ... ? ഥു ി ഴു ന, ൩൧൭ ഗ്രാസ്ധ ൧. പത്യ ൧൧ . 1൧൨൧. 4.൧) 

ര ഉടു? ളു ക്ക 

ഴം ദല. ധടച ക 122 
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പൃനരുത്ഥാനത്തികകത മരനെം അവസാനിക്കുന്നു. 
പാപം മാഞ്ഞുപോകുന്നു. സാത്താ൯ ലങ്കട്ടിക്കുന്നു. 
നിതിമാന്മാക്കു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. അവര് മനെ 
വാ൭ നോടുകൂടടെ മനെവറയീല് പ്രുവേശിക്കേണ്ടതിനു 
തങ്ങളുടെ ദിപയക്കികളെ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടു മഹത്വ 
ത്തിസെറ വെള്ളനിലയങ്കി ധരിക്കയും ചെയ്യന്നു. 

ട് ൩ ഥ 

1൧-കാ .കഠമാ ടി ചമ ൩. ഥി] 
൧ കി ൩ സ 0 റ ഥ 0 2 ൧ 

]:2]] റ റ ട്രം 12] 1 ല് 12൧൧൧൨൭൧൭൦ ചി 

ര കി നി ഴു 

ച്ചാ 1 പ, 2 1൧ 1204 ഥാ 

എം 
ത്തൃത്മാവു ശരിരത്തോട്ട പറയുന്നതു എന്തെന്നാ 

ത, സഹോദരനും പ്രിയപ്പെട്ടവനുമേ, നീ സമാധാന 
ത്തോടെ പാക്ക. ഞാ൯ നസെറ അട്ടക്കതനീന്ു സ 

ന്തോക്കങ്ങദം നീറത്തെൊരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു പോകു 

ആ. പുനരുത്ഥാന ദിവസത്തില് തൊ൯ന ഇനിയും നീ 

ന്നെ കാണുമെന്നു കത്താവിത എനിക്കു പ്രുത്യാശ 

യുണ്ട്. 

. 1 (൧൧൦ 1ചകഥ 15ഥാ സ്്ംഥ൧1ഥ൭ 

ഥഫഠ .. 1൨കഠ 142൧ ള്, ഹ പി മാ 

ലാ ഠ്വ ചാസ് പാ ടം കഥ ഠാ 

ഉ സ 2 ഴ് ൩ ൭ 

ലി നി കടി ി 132ചാ ന്ഥടാ 
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മശിഹാരാജാവിരനെറ എഴ്ുന$ള ത്തിലും, പ്രധാന 

ദൈവരൂൃതന്മാരുടെ കാഹള ഥ്വനിയിങ്കലും, കബരക 

മും പാറക൫ം പിളരുന്നു. സകല പവിശരരധന്മാരും മ 
നെവാ$ നോടുകൂടെ മനെവറയില് പ്രുപേശിക്കേണ്ടതി 
നു ഉ യിത്തെഴ്ുന്നേറര തങ്ങളുടെ മിപയഷ്ടികളെ തെരി 

ഡിക്കുന്നു. 

എത്രാ. 

പട്ടക്കാരന്ം ൭യ്വി പം ജിവനും താനായിരിക്കന്നവ 

നും. തന്നിരു വിശ്വസിക്കുന്നവരേവരും മരിച്ചാലും ജി 

വിക്കമെന്നും., ജിപിച്ചിരതന്നു തന്നില് പിശ്വസിക്കുന്ന 

ഒതത്തനും ഒരുനാഭും മരിക്കയില്ലെന്നും അരുഭ്ളിച്ചെയ്യി 

രിക്കന്ന തെങ്ങകുടെ കത്താവായ യേശൂമശിീഹായുടെ 

പിതാവായ ദൈവമേ. നീിന്നിലുആ , വിശ്വാസത്തിലും 

ഭയഭക്തിയിലും ഈ ആയുഡ്സ്സിനെ പിട്ടപിരിഞ്ഞവരാ 

യ നിനെറ ദാസ ദാസിമാരായ എല്ലാവക്കും വേണ്ടി 

നിനെറ പരിശുഖാ തിരുനാമത്തെ തെങര്ം പാഴ്കന്നു. 
കത്താവേ, അവരോടുകൂടെ തെങ്ങും നീനെറ സ്വശ്ശു 
രാജ്ത്തിനെറ അനുഭവക്കാരായി രിരത്തക്കവണ്ണും, അ 
വരുടെ നല്ല ദഷ്മോന്തത്തെ പ്നൂടരുന്നതീനു ഞതെങ്ങം 

ക്ക, കൃപ നതകേനെമെന്നു നിന്നോട്ട തെങ്ങിം അപേ 
ക്ധിക്കുന്നു. നീനക്കും നിന്െറ ഏക പുത്രന്നും പരിശു 
ഒ ദുഹായിക്കം സ്മൃതിയും സ്ധയോത്രവും കരേററുവാ൯ 

ഞങ്ദറം യോഗ്യതയുളള വരായി തിരുകയും ചെയ്യുമാറാ 
കേനെമേ. ഹാശാ...... 

ജനം. ത്തി. 
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പി] ഥം ൪. ൨൭൨൭: കി പ്ഥ 

&, 

ന് ഥ 7 നി 4 ടു ചം 11൨൨ 1.൨൧ ഠഡട 1.51: ടട. ൩൬൨൭൨൧ 
കഥ 0ഥ% 

വാ കോ 

൭0൧ ചഥ്ടഠ പം 12 ക] |] മാഗി 

. 14൧൨. ം ഥെ ൧൨: . പ.ഠ0൭ 1൧ 

ടട ൩൨൭൨ . 1: ക ടെ 

[1 പു ചി & 50൨ ൧ ഠം ടു 

(ര ൩-5 വമ . 13കോ൨ക൭ 

4൧൦ 1:2൧ 124൨ 1:൭൨. _ക്് 12൨5 

പക ്, ന മ ൭. പനാ ളം കി ന 

്ം ൩.4. 

ത; 1. 

പട്ടമാരന്. എരനെറ സദഡാരരന്മാരേ, ഇന്നു നാം 

എവിടെയാകുന്നു എന്നും, നാ നാം എവിടെ ആയിരി 

ക്കുമെന്നും ഓത്തൃകൊഠം൨: ന്നു പിട്ടകളിരു 

നാം സംസാരിക്കുന്നവരാ രക്കു. നാഭ്ടെ ശവ 

ക്കഗികളിത മൌനതയുര്ഉ ഡയിത്തിരതന്നു., ദിവസം 

തോധം തോക്കന്നവ൯ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു, 

സഹോദരന്മാരേ, പനവ ൬ ദയ്യവും ശ്രേഷ്യാ 

ഥികാരവുമായ സകലവും യ്യു, ഒന്നുമില്ലാത്ത 
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തപോലെ മാഞ്ഞുപോകുന്നു എന്നു പ്രത്യേകം ഗ്രഹി. 

ച്ചുകൊര്ംവി൯. നിക്കം വരാത്ത അധികാരമുളള വ൯ 

പാഴ്ച,പ്പെട്ടവനാകുന്നു. 

൦ ]2ച൦-. 4: 1൧൧൨. റ ൨-൧ 

ക 2 കു ഴു ഥ ഇ ി ലം 

1 ൨൧൨.ഫാ 1൧൨൧.൧..൧ 0൭൦ ൭-5 

൧ ഥ ലു ലം മ. ി ഴു 

ടം 1൧൨൧ ഠ്വ 1൭൧൭൨൧. ക പഥഠ 

മരിച്ചവരെ ഉയിപ്പിക്കയും, പുനരുത്ഥാനത്തിങ്കത 

അവരുടെ ശരിരങ്ങളെ_ മഹത്വം ഡരിപ്പ'ക്കയും ചെയ്യു 

ന്ന മ് ശിഹാ പാഴ്ച,പ്പെട്ടവനാകുന്നു. 

൩ കുച ി പി ൧0 ൧0 ക ി ഇ 4 

1:22 1 . നട 4൧ 1.ഥചവ 15 ൭] 
൭൩ $ ഥ 9 ഴു ളം റ ഥ൧ ക നി 

250 മാ ഠ൦ന . ധാരാ 11൭൨൧൭൧൭ ൧ 

ളം ടു; വി ന്ി ഴു ൬൩ ി ി ഴു .ംടി 

കം തിയ്യ ൭൨൧൨ഫ൧ഠ ൨൧൧ ഠ൦ “. ൨൨൧൧൦൧ 

ഉ ഗം ചി നു് ക ഴു ലി ഥ മം ഴു 

4 12൮1൧൭ ൩ ൫൭ . ൩-൧ ൧] പി] (൧-൧ 

മരിച്ചവരേ, പുനരുത്ഥാനം അട്ടത്തിരിക്കുന്നു. നീ 
അദളൂടെ ശരിരങ്ങളുടെ നാശത്തെക്കുറിച്ചു നീങ്ങാം മൂദഖി 
ക്കേണ്ട. നിങ്ങളെ സൃഷ്കിക്കയും അചങ്കരിക്കയും ചെ 

യ്യൂവന൯ നിങ്ങളുടെ ശരിരങ്ങളെ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ളിക്കു 
അ. ഓരോതത്തന്നും അവപനവനെറ പ്രവൃത്തികഥം 
ക്ക. തക്കവണ്ണും നിതിയോടെ പ്രുതിഫലം കൊട്ടക്കയും 
ചെയ്യുന്നു. 
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ഹോ! മരിചവരേ_പുന൪ജീവ൯_അടട്ത്തല്ലോ 

ദു3ഖികേണ്ടാ_ദേഫനാ_ശത്തിങ്കല് 

നിങ്ങളെ - സജി ചോന്൯_ഭദഫത്തെ ഉയിപ്പിച്ച്, 

പ്രവൃത്തി_ക്കൊത്തപോല്._നിതിയായ് _ഫലമേകും. 

സംം 2 ചി ൩ ൭ ഴു ൫൩ 

. 14൧ 25. ൩2൨൧൧൫. ന; ഠി 
ി പള്ള് ാ 

1_൧ഠ . ൨ ചാ 1൧ പട ഠാ 

ചാ ് ടവചീഥാ ം 1/൧ 125 ധി; 

2 നി  ി 0 ക റ ടു കഴു 2൦ 

പ്ഫ പ്ര ം പ൧൨൧൧...൫.൭ ൧-൧. “. 59] 
2 സത 9? 

ലി ടി ധഫ്ചണാ 

തസെറ കൃപയാരു മരിച്ചവരുടെ ഇടയിലേക്കു ത 
ന്നെത്താ൯ താഴ്കകയും, പാതാർത്തിലുമ്ഉ കബറടക്ക 

പ്പെട്ടവരുടെ അട്ടക്കത പോകയും ചെയ്യുവനായുള്ളോ 

വേ, തആദാമി൯ ബന്താനങ്ങളെ ഉയിപ്പിപ്പാ൯ അവസാ 
നനാളില് നി എഴ്ുന്നളള മ്പോം, നിന്നില് വിശ്വസി 

ചിട്ട നിനെറ അടിയാരാകുന്ന തെങ്ങള്െ.യും നീ 

നെറ കൃപയാല് ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലിക്കേണമേ. 

മരിച്ചപരിടയിത്_നി താഴ്കര-പ്പെടല്ലോം, 

പാതാലത്തിത_ന് യാത്ര-ചെയ്യല്ലോ- 

ആദാമി൯_സുതരെ നി_ഉയിപ്പിപ്പാ--നെത്തുഭമ്പോഗം 

നിന്നിത്. പി_ശ്വസിച്ചവരാം_അടിയാരെയും_ഉയിപ്പികു. 

മാര് യാക്കോബിനെഠ അപേക്ഷ 

൬. ക് 

1 
6 

ഴുഥ,.₹ ഴ് ക തു ൩൨ 3 ഴു കഥ 

കല ൯-. 1൧൧൨ 5൧ ൧൭.൭ 
ലു 
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ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ കത്താവപേ, നിന്നെഞഞ 

ങ്ങം നോക്കിപിിക്കുന്നു. തെങ്ങളുടെ സഹായത്ത। 

ന്നായി വരേനെമേ. തെങ്ങടെ അപേക്ഷ കേട്ടു ഞ 

ങ്ങളെ നി അനുഗ്രഹിക്കേണമമ. 

2 2 നം. ട് റ് പി ഴു 

- നയാ 1 1215 ച ചി ന 

ക 2 ഴു ൧ ജു ചി ി ൧2 ആ &ു 2 

വിച 5൨. 1൧2ഥകഥ ൮ 12൨2൨ ൨൦൬൩൭ 

ദൈവത്തിനെറ പുത്രാ, അഭഴിപില്ലാത്ത രാജ്യത്തില് 

നിതിമാന്മാരുടെ ഇടയില് വിശുദ്ഡന്മാരോട്ടകുടെ, നീ 
നെറ അടിയാരായ തെങദഭ്ദെയും ആശ്വസിപ്പ്ിക്കേ 

നെമേ. 

തം ഴു ര സ കം. ൩ 2 2. ക റ 

ം രരന്ച്റകഥ ൧ 12.ഥ 2൨.൧ 12൭൧൨൧൧൧ ന 

[ ക് ളം സമു [പു ക സസ ഷി 

വ 1..൭൨.൭. ൪.4൧] 0൦൨ ക ട്ഥഠ 

00% മി, 

ടം 1ഫചവ 

വൃനരുത്ഥാന ദിവസത്തില് മരിച്ചവരെ അവരു 
ടെ കബറുകളിരനിന്നു ഉയിത്തെഴ്ുന്നേല്പിച്ചു, അവരെ 
മഹത്വത്തിനെറ വെആേനിലയങ്കി ധരിപ്പ്റിക്കന്നപനാ 
യുക്ദല്ോവേ, നിനക്കു സൂത്. 

. 12] പഥ ഠാ]! നക 15] 1൧൧൨൧൭. 

ത് ക്യു ത്ംം ച്ചി 2 ഗു ൩ 

ധാഠ2 , 12൨൭ കവ ന്ഥ്ൂമാ 12. ഥഹ്ാഠ 
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ലി ഴു ക. ൩ ഴു റ ഴു ൫൩, 6 0 ക. 

ചാ . നട. ച൮െചിഫഠ 12. 1] 1൧൦: 

൧0 7 ി മ, ഴു ഴു ഴു ചി € ടം 

1൧൨ 50൨൨൭ പ൦ഠകടട.ഠ ൩ 1൧൭൨൧. 

മണ്ണ്ണിതനിന്നു ആദാമിനെ മനത്തുണ്ടാക്കിയ പി 

താവിന്നു സതിയും, കുരിശിലെ കഷ്മാനുഭവങ്ങളാല് തര 

വനെ പിട്ടെടടത്ത പുത്രന്നു വനനവും, അവസാന 

ത്തില് എഴുന്നള്ളി അവനെ ഉയിപ്പ്റിക്കയും, പുനരുത്ഥാ 

ന നാളിത അവനെയും അവനെറ സന്താനങ്ങളെയും 

മഹത്വം ധരിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന റൂഹായ്ക്ുച സ്യോത്രവും 

൭ ങഭായിരിക്കട്ടെ. 

ഴു ൩ 0 മുഴ മഗ കഥ ല് 

ലി ക, ്ചാഠ 1൬൩൭. ൨൨.. 1൩൨൭. ൨൨. 

0 മ. ൧ ഴു 00...) ി ൩ 6 ി 

*. 2൨൧൧൧. ച്ചാ 0൭൩൧ 12൭]ഠ 

ഭദൈപമേ, തെങഭക്ലോട്ട നി ഉത്തരമരുളിചചെെയേണ 

മേ. ദൈവമേ, തെങ്ങളോടട നി ഉത്തരമരുളിച്ചെയ്മു', ഞെ 

ളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. മനുദ്ല്യരുടെ ഹൃുദയങ്ങ 

൫ അനുതാപത്തിങലേക്കു തീരിക്കയും ചെയ്യേനെമേ. 

വവായന 

പുരുകനെദ്മിതു ൭ ല്ൃത്തി. രം. ൧---൧൩. 

സ്റ്രിയെജ്കില്, കര് ൩൨.0. 

രണ്ടിനും ൧ കൊറിന്തി. ൧൫. ൧൨-൭൯. 
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€| നത മെറ മശക്ചം 

പട്ടക്കാരന്. ക്ുമറിയേലായീ& സ്ഡാന്. 

ജനം. ക്റിയേലായിരസ്സോന്. 

പട്ടകാരന്, ്രിസ്ൃലായീ ഡ്ഡ്ാ൯. 

ജു നം രമീസ്ധവിലോയിസ്സോന് 

പട്ടുക്കാര൯, കുറിയേ ലായി ഡ്ഡ്ലാ൯. 

ജനം. ക്റിയഷേലായ സ്റ്റാന്. 

പടകാര൯. ഞങ്ങളടെ കത്താവേ, തെങ്ങളെ നീ 

അനുഗ്രഹീക്കേണമേ. 

ജനം. ന്തങ്ങള. ടെ ക ധ്മാവേ, കൃപിതോന്നി ഞങ്ങളെ. നീ 

അനുഗ്രഹിക്കേണമേ, ഞന -ട കത്താര്വേ ഉ. ത്തരമരുഭിച്ചെയ്യം 

ഞങ്ങളെ. നി അനുഗ്രഹി മ. 

പട്ടഭാര൯. ഞങ്ങ ടെ കത്താവേ. നീനക്കു സൂൃതി. 

ജനം. ഞങ്ങ ത്താവേ, നിനക്കു സ്തുതി. എന്നേക്കും 

ഞങ്ങളു ടെ ശരണവുമേ, ൩൭ സതി. 

ബാറെക്ഥാ൪. 

പട്ടക്കാരന്. സ്വഗ്ഗുസ്ഥനായ തെങ്ദദുടെ പിത്താ 

൮...... 
ഇനംം നീനെറ ആ നാമം പരിശുഭ്ധമാക്കപ്പെടേണമേ. ളം 

ആശിപ്വ്യാദം. 

പട്ടക്കാരന്. സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്നതായ 

ദൈവത്തിനെറ സമാധാനം, ദൈവത്തെയും അവ 
നെറ പുത്രനും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശ്രമ് ശിഹാ 
യെയും കുറിച്ചുള്ള അറീപിലും സ്നേഹത്തില്യം നിങ്ങളുടെ 
ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സു ൭.൭൭ യും കാക്കട്ടെ. പിതാവും പു 
ത്രനും പരിശു ധാ റൂഹാ യുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്െറ 
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കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിങ്ങളോടുകുടെയും നിങ്ങളുടെ 
ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, സക്ല ദോകങ്ങളിതനിന്നും 
നിങ്ങള്ടെ കാത്ത മറെച്ചു, സകല നന്മകംംക്കും നീങ്ങ 
ഒരെ. യോഗ്യത യുളള വരാക്കിത്തിക്കമാറാകട്ടെ. 

ജനം ത്തൃമ്മിന. . 

& 7 ടര ഇവിടെ ഒന്നാം ശുശ്രരഷഷ അവസാനിച്ചു 

അതിന്െറ ശേഷം ദുതശരിരം പിട്ടിതനിന്നു വളജിയിലേക്കും അവിടെ 

നിനു ശവകോട്ടയിലേക്കം കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴം ഒഴ്ുവിത ചേത്തിരിക്കുന്ന. 

പാകൃങ്ങടും ഗീതങ്ങളും സമയോചിതം പാലെ മററു ഗിതത്ങമും ചാല്ലാഠം 



രണ്ടാം ശ്രുശ്രൂഷ 

പട്ടദാര൯ം പിതാവിന്നും പൃത്രന്നും നാന്, 

ജുനംം ബ്ചഹിനരം പാപീക&മായ 

പ്രാരംഭ പ്രാത൧ന 

പട്ടക്കാരന് 

മരനെമു 8 വരായ തെങ്ങളെ പാപമരനെത്തിതനി 

ന്നു വിട്ടൈട്ടപ്പാ൯ ജഡപ്രകാരം മരിച്ച നല്ലവനും മ 

രനെമില്ലാത്തവനുമായ കത്താവേ, നിനെറ മരനെ 

ത്താല് മരനെത്തിനെറ ശക്തിയെ നി ഇല്ലാതാക്കി, നീ 

നെറ കൃപയാത ആദാമിനെയും അവരെറ സന്താന 
ങ്ങളെ യ്യും പാപമരനെത്തിതനിന്നു നി പവിട്ടൈടുത്ത. 
നിനസെറ കബറടക്കത്താത പാതാ$ഉത്തിനെറ സാക്ഷാക 

ഒെ നി തകത്തൃ. നിന്നെറ ഉ യിത്തെഴുന്നേല്ലിനാത തെ 
അ്ങഭടെ ഉയിത്തെഴ്ുന്നേല്ലിനെ നി സ്ഥീരപ്പെട്ടത്തുകയും 

ചെയ്യു. കത്താവേ, അരികഷ്കതയുളള ഈ ലോകത്തിത 
നീശു മരണംമൃലം നി പിളിച്ചു വേരപെടുത്തിയിരിക്കു 
൬ ഈ നീന്രെറ (ഭാസന്െറ) ദവസംസ്ലാരത്തിനെറ 
ഈൌ സമയത്തു, നിനെറ കരുനെയോട്ട തെങ്ങാം പ്രാ 
ത്ഥീക്കുന്നു. കത്താവേ., നിദെറ വീശ്രുദധസഭയിലെ 
സകല ബന്താനങ്ങംക്കും ഭാഗ്യങ്ങളുടെ മനവറയും, 
സന്തോക്ങ്ങളുടെ പന്തിക്കിരിപ്പും, ആനന്മങ്ങളുടെ പാ 
സസ്ഥലവ്യം സൌജന്യം ചെയ്യേണമേ. അവസാന 

ത്തില് മഹത്വത്തോടെ നി എഴ്ുന്നളള കയും, ഭൂതലത്തെ 
നീതിയോടെ ന്യായം വിധിക്കയും, ഓരോരുത്തന്നു അവ 
നവന്നു യോഗ്യമായിരിക്കുന്നപ്രകാരം, പ്രതിഫലം 
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കൊടുക്കുകയും ച്െയ്യുമപ്വേറം, നിനെറ വലത്തുഭാഗ 
ത്തെ മക്കക്ലായ കുഞ്ഞാട്ടകക്പോട്ട ചേരുവാ൯ ഞങളെ 
യും യോഗ്യതയുളള വരാക്കേനെരമ. പിതാവും പുത്രനും 
പരിശ ഡരുഹായുമായ ദൈവമേ. സൃതിയും സ്യലോത്ര 
വും നീനക്കു തെങ്ങറം പാട്ടകയ്യം ച്ചെയ്യുമാറാകേനെമേ. 
ഹാശാ. 

ഒനാം തആആക്മി൯. 

3 1൧൧.൧൧.൧. റ ൨ 

യു 8. ളം നം സു ! ഥൂ 0൩-൧൦ ൭ ൧൨. ഖി ധാ 
ക ി തക ചി 

1ഠ ൭ ചടം. കമി ചാ ി ച സ്ഥ. 

റു കാ ം പനവ.്൨മ ടാ പി 

ടെ മ, ി റ് നി ത. ഴു ൩ ൯. 

ടി ൧൧൭1൭ ഠാ 1൧1.ഥ൧ഠ ൦൩ പടട ൩-ടാ 

ചി ക ₹ ക ൭ ചി 

പ് പക്ചേ ന 1ക.. ൧ പു ൧൭൦ 

ത ഴു ഴു ൧0 ക, ജു 

൭ 1ഫചഗ്ഠ 1൧൨൧..൧.൬: 

. 12൧൨5 ൦: ൧ഠ ൭൭൧. 

സ 2൧7 ൧൭ ത 2 ി 2 7൩ ഥഗ 

കഥക 1൧൧൮5 2 ടം [ല് പഠി 

വിം. 9 റ്, പ എ. 

“1൧൧൨൧ 2൨. ]5൦്ഥഠ കഥക. . പ൦.൨൧൧൧ ൧ 

ഉ കഥ പി ട ഴു ക ഴു ക നി ഴു ൩ 

1ഠഠ5) ബബ൧൨൭൭ഠ . രാബ്ച 1]: 4.൭൧ 
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കഥം ധാ _൧ഠ7 . ഥടക 1൧. 14.൧ 

ടം ലി ഴു തം. ം ഴ് ി 2 ഴു 

പഥംപമ൧ ൦൭൧; 12ചഥ൧ഠ ൧൧.൭൧.൧ 10൮൧ 

ഴ് 
നം സ് മം ഴു ൭ ഉ ഇ ി 

കലാ . (൨.൭... 1൧ 2൧ 

2 ി ഗ ഥ 2 ൦ പാട്ടം ി ടം നി 

പം 1൧൦ 12] . ഗരാന്ഥ്ഠക 

കുക്കഷലീഷോ൯ 
മസ് മുര 

പട്ടക്കാരന്, ൫൫൯॥െറ ത്ആത്മാവേ., കത്താവിനെ വാ: 
കം എന്റെറ സകല അസ്ഥികളുമേ, അവനെറ ൮" 
ശു ഡം നാമത്തെ വാഴ, ക. 

ഹി 

ജനം. എ0െറ തആൃത്മാവേ, കത്താവിനെ പാഴ്സക. 
അവനെറ സകല ഉപകാരങ്ങള്ലെയും മഠക്കയുമരുത്്. 

പട്ടകാരന, നിനെറ സകല അനിതിയെയും അരവ൯ 
നിണന്നോട്ട ക്ധമിക്കുന്നു. നിനെറ സകല വേദനക 
ഒെ യും അവന സ്വെരഖ്യമാക്കുന്നു. 

ജം. നാശത്തിതനിശ്നു നിന്നെ അപന രക്ഷിക്ക 

൯. കൃപകൊണ്ടും അനുഗ്രഹങ്ങംകൊണ്ടും നിന്നെ 
അവ൯ താങ്ങുന്നു. ബാറെക്മാ൪. 

വട്ടുദകാരന് പ്പിതാപിന്നും 

ജനം. ആഭിമുതത....... 

പി] 

സകല സ്തൃഷ്മികളും അവയുടെ സ്ഥാനത്തൃനിനു൯ു 
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അഴിഞ്ഞുപോകത്തക്കവണ്ണും വിറയ്കു്ഛമ്ോംം, സൂയ്യനും 
ചന്ദനും നക്ഷത്രങ്ങളും പ്രുകാശിക്കാതവഴ്സ്ണും മാഞ്ഞു 
പോകു൪നു. സ്രക്കാവിനെറ കല്പനയാല് ലോകം അവ 
സാനത്തികലേക്കു അആട്ടക്കന്നു. കബറകഠം ഇഭക്ക 
ത്തോട്ടകൂടെ തുറക്കപ്പിട്ടന്നു. അവയിലുള്ള മരിച്ചവര് 
ഉയീത്തെഴ്ുന്നേറര നിതിയും സത്യവുമുദളതും, തെററീ 
പ്പോകാത്തതുമായ ന്യായവിധിയില് തങ്ങളുടെ പ്രുതിഫ 
ലം പ്രാപിപ്പാ൯ ന്യായസ്ഥലത്തിലേക്കു ഒരുങ്ങിച്ചെ 
ല്ുകയും ചെയ്യന്നു. 

ശുശ്രൂഷകന്. സ്ടൌമെ൯ കാലോഡസ് . 

ജനം, ക്കുറിയേ ലായിദ്റ്ഡ്റോന്. 

പ്രോമ്വോ൯ 

പട്ടക്കാരസ൯. നാമെല്ലാവരും: 

ജനം. അരുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ....- 

പട്ട കാരന്. സ്തുതിയും സ്യോത്രവും------:-.--- 

തെറ ശ്രേക്കുതയുടെ പ്രുകാശത്തിങ്കല് മേലുള്ള 

പ൪ ദൂമിക്കയും, തനെറ മഫത്വത്ത്നെറ വെട്ലപ്പാടി 

ത മാലാകമാര് പിസ്തയീക്കയും ചെയയത്തക്കവണ്ണുമുള്ള 

നീതിയുടെ സൂയ്യനും, തന്െറ പ്രകാശത്തിസെറ കതി 

രകൊണ്ടെ കബറിലുള്ളവരെ ഭശിക്കയും, തനെറ ഭംഗി 

യുള്ള ശോഭകൊണ്ടു അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശ്പ്പ്ിക്കയും 

ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാല് പ്രകാശവും, തന്െറ ശക്തിയു 

ദേ ശബ്ദൃംകൊണ്ടു മരിച്ചവരെ ഉ യിത്തെഴ്ുന്നേല്ലിക്കയും, 

ത൭സഠ തിരുവിഷ്കത്തിനെറ ആംഗ്ൃത്താല് നിര്ൂപ്രാപി 

ചിരിക്കുന്നവരെ ഉനെത്തൃകയും ച്ചെയ്യുന്ന ട്ടി വനു 

പരും ജിപിപ്പിക്കന്നവരും, മിവപനുഉ8 വരുടെയും മരി 
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ചവപരുടെയും ന്യായാധിപതിയുമായിരിക്കുന്ന മ്ശിഹാ 

തപ്ചുരാന്നു തനെറ ദാസനെറ ശവസംസ്ലാരശൂത്രൃദ്5 

നടത്തന്ന ഠ സമയത്തും നമ്മുടെ തആയുദവ്്ദ്നാലം മുഴ്സ് 

പരനും സൃതിയും ബഹുമാനവും പന്ദനവും യോഗ്യമായി 

രിക്കുന്നു. ഹാശാ..... 

ജനം. ആമ്മിന. 

സെദറാ 

പട്ടക്കാരന്. നിത്യ പിതാവായ ദൈവത്തീനെറ ശശ 

 ക്തിയും ജു-താനവുമാകുന്ന മ് ശിഹാതമ്ചുരാനേ, നി സ 
കല സൃഷ്കികളുടെയും സ്രക്കാവും ഭടിവമാതാവും, ജ്ജിവ 

നോടിതീക്കുന്ന നീതിമാന്മാരുടെയും വിശ ദ്യന്മാരുടെയും 

ദൈവവും, മഴ്്ലിത നിദ്രപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ സാ 

ക്മ്മാത പുനതല്ത്ഥാനവും ആകുന്നു. മഹത്വമു നീ 

നെറ ഫിതാവിനെറയും., സകലത്തിലും പരിശു ധനാ 

യിരിക്കുന്ന നിനെറ റുഹായുടെയും തിരുവിദ്ഃപ്രുകാരം 
ഇല്ലായ്യയിതനിന്നു തങ്ങളെ. ഉണ്മയിലേക്കു നി പരു 
ത്തി. ദൈവിയമായ നിനെറ ഭാഗ്യാവസ്ഥയില് തെങ 

൭ നി സംബന്ധിപ്പിച്ച. മോകങ്ങളിലേക്കു പശിക 
രിക്കുന്നപനായ തആആകതക്കരസായുടെ വശികരനെത്താ 
ത നാശത്തിലും ക്ഷയത്ത്ലും ഞെങ്ങം വിനെുപോയി. 
നിനെറ കരുനെയാല് തെങ്ങളുടെ വിട്ടെട്ടപ്പിനെ കരു 
തി, പാപം ഒഴികെ യാതൊല് ഭേദവും കുടാതെ തെങ്ങ 
പോലെ നി മ൯ക്ഷ്യനായി തിന്നു. നിസെറ ഉയീത്തെ 
ഴന്നേ്ിനാത മരണത്തിനെറ അധികാരത്തെ നി മായി 
ചു. പുതിയ ഒടിവനെയും ഭാഗൃകരമായ ഉയീത്തെഴുന്നേ 
ല്ലിനെയും തെങദംക്കു നീ പ്രുലാനം ചെയ്യു. 

കരുനെയുദൃവനും കൃപ നിറതഞ്ഞിരിക്കുന്നവനുമാ 
യ കത്താവേ, ഈ ചുരുങ്ങിയ ആയുഡ്സ്ീനെ പിട്ടു പിരി 

13 
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തെതിരിക്കുന്ന ഈ നീനെറ ദഭാസനെറ ശവസബംസ്ലാര 
ത്തീനെറ ഈ സമയത്തു, നിനെറ ശ്രശ്രക്ഷകരായ ഞെ 
ങ്ങം വിനയ ഹ്ൃദയത്തോട്ടം നറങ്ങിയ തആൃത്മാലോട്ടം 
കുടെ കഴിക്കുന്ന ഈ ശൂശ്രുക്ഷ കൈക്കൊദ്ദേനെമേ. ക. 
ത്താവേ, അവസാനനാളിത ആത്മാവും ശരിരവും വേ 
൪തിരിപ്പാ൯ പാടില്ലാതവണ്ടും ഒന്നായി ചേരുമ്പോര്ം 
അന്ധകാരത്തില്നീന്നു ടവ൯ രക്ഷ്ഷ പ്രാപിക്കയും, 
നീനെറ പ്രുകാശംകൊന്ടെ ഇവന് പ്രുകാശിക്കയും, നീ 
നെറ വിശു ന്മാരുടെ ആനന്മങ്ങളിത ഇവന ആന 
ന്മിക്കയും, ഭാഗ്യകരമായ ഭവനങ്ങളിത ഇവ൯ വസി 
ക്മഡും, നിസെറ സന്നിധിയിലെ നിത്യ സന്തോഷത്തി 

ത ഇവന പട്ംകൊണ്ടെ സന്തോക്ഷിക്കയും ച്ചെയ്യമെ 
ന്നു തേങ്ങം ശരണപ്പെട്ടന്നു. ് 

ഞങ്ങളുടെ സത്യ പ്രധാനാചായ്യനായുള്ളോവേ, 
നിന്നെക്കുറിച്ചുളള അറിവിനെറ പൂൃള്റ്ുതയില് ഇവ൯ 
ഇ്പപ്പെടടകയും, നീന്െറ വരവിങ്കല് പാതാള. ബന്ധ 
നത്തിതനിന്നും പൊടിയിതനിന്നും ഇവന ഉയിത്തെഴു 
ന്നല്ല, യും, കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയിതനീിന്ു 
ഓവന് രക്ഷ പ്രാപിക്കയും, നിസെറ രാജ്മൃത്തിനെറ 
മശയിത ഇവന സന്തോദ്മിക്കയും, നിനെറ തിരുമുഖ 

ത്തിനെറ തേജഡ്സ്ഡീനാല് ഇവന്റെറ മുഖം ശോഭിക്കയും 
ചെയ്യുമെന്നു ഞങ്ദം പ്രുത്യാശിക്കയും ചെയ്യന്നു. 

കാരുന്പയവാനായ കത്താവേ, കുപനിറഞ്ഞ ദൈ 

വമേ, ഈ സമയത്തു വിലപിച്ചും മുദഖിച്ചും ഇരിക്കു 

നന തെങ്ങളെ. എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു, പരിപാ 

കതയുമ്ള നടപടികളിലും, വിശുഡാ പാതകളിലും നട 

ത്തി ശക്തീപ്പെട്ടത്തേനമേ. ഈ ലോകത്തില് പാപം 

കൂടാതെ തെങ്ദളെ. കാത്തൃകൊള്ളേണമേ. നിന്െറ കു 

പയുടെ ചിറകിന൯ കീഴില് തെങ്ങളെ. മറെച്ചു, ഭഃഖവുയം 
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അതിവേമനയയമില്ലാത്ത ഇടമായ സന്തോകങ്ങളുടെ പാ 

സസഗ്ഥലത്തേക്കു ഞെങ്ങളെ അട്ടപ്പിക്കേനേമേ. കത്താ 

വേ, മുഖപ്രുസാദത്തോടുകൂടെ നീന്നെ എതിരേല്പാനും, 

തആദ്യന്തമില്ലാത്ത രാജ്ജൃത്തില് നിതീമാന്മാരോട്ടം വിശുഡ 

ന്മാരോട്ടം കുടെ നിന്നെ സൃത്പ്പാനും  തെങ്ങള്െ അഹ 

രാക്കേണമേ. നിനക്കും നിനെറ പിതാവിന്നും പരി 

ശുഡ്ധറുഹായ്കുചം സൃതിയും സ്യോത്രവും തെങ്ങം കരേ 

 പ്രോമ്യോ൯ 'സ്റ്രിയെങ്കിതു 
പട്ടക്കാരന്. നാമെല്ലാവരും പ്രാത്മിച്ചു് ൪ റ്റു 

ജനം. അരുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കത്താവേ ........ 

പട്ടക്കാരന്. സ്തൃതിയും സ്യോത്രവും......... 

ത്തശയററവരുടെ പ്രത്യാശയും, ഭൂമിയുടെ അന്ത 

ഭാഗങ്ങളില് കിടക്കുന്നവരെ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ിക്കുന്ന 
വനും നിദ്രപ്രാപിച്ചിട്ടുമള എല്ലാവരെയും പാതാഉത്ത് 
നെറ അന്ധകാര അറകളിതനീന്നു കരേറരന്നവരും, 
മരനെവിധിയാല്ത നശിച്ചുപോയവരെ പുനരുത്ഥാനം 

കൊണ്ടെ നവിനമാക്കി അചങ്കരിക്കുന്നവനും, പാപത്തി 
സനെറയും നാശത്തിനെറയും മരനെത്തിനെറയും കീഴില് 
വിനെപോയിട്ടുള്ള വക്കു ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ന 
ല്റിയവരനുമായ മ'ശിഹാ തബ്പുരാന്നു, തനെറ മാസിയുൂ 
ടെ ശവസംസ്ലാരശരശ്രക. നടത്തന്ന ഈ സമയ 
ത്തൃം നമ്മുടെ ആയ്യഡ്സ്ലിസൈറ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സൃ 
തിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. 
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സെദറാ 

പട്ടക്കാരന്. സകലത്തിസെറയും ഉടയവരും, ത്ആത്മാ 
ക്കമൂടെയും ശരിരങ്ങളുടെയും സ്രഷ്കാവും, മാനുക്ഷവഗു 
ത്തെ മനതഞ്ഞുണ്ടാക്കിയവനും, ജിവനോടിരിക്കുന്നവ 
4൭, അനുതാപത്തിനു അവസരം നല്ൃയന്നവനും, മര് 
പ്പിക്കുന്നപരും ഉയിപ്പ്റിക്കന്നവനും, പാതാർത്തിലേക്കു 
റക്കന്നവനും അതിരുനിന്നു കരേററുന്നവനുമായ 
ദൈവമേ, ബലവാനും കരുണെയുള്ള വനും ദഭയാലയവുമാ 
യ കത്താവേ, നിനെറ കല്പനപ്രുകാരം നിങ്ങിപ്പ്യോയി 
രിക്കുന്ന ഈ നീനെറ ഭാസിയുടെ ശവസം സ്ത്ാരത്തി 
നെറ ഈ സമയത്തു ഞങ്ദം കഴിക്കന്ന ഈ ശരശ്രൃ 
൭ കല്നെയോടെ ന കൈക്കൊഭ്ദേ നെമേ. 

കത്താവായ കത്താവേ, ഈ നീന്ദെറ ദാസ് സ 
മാധാന തുറമുഖത്തു ചെന്നെത്തുകയും, നീനെറ വിശ .. 

ദ്വന്മാരടെ വാസസ്ഥലത്തിത, നിന്റ കല്പനകരം പ്ര 
മാണിച്ചിട്ടുളള എല്ലാ പുണ്യവതികളോട്ടം വിശൂഡവതി 
കര്ലോട്ടം കുടെ ചേരുകയും, മാലാകമാരോട്ട കടെ ടവ 

രം ആനന്ദിക്കയും ചെയ്യുമെന്നു ഞങ്ങഥം വിശ്വസി 

ക്ക ന്നു. 

കാരുണ്യവാനും കൂപ നീറത്തിരിക്കുന്നപനുമായ 
കത്താവേ, അഴിപില്ലാത്ത പ്രകാശത്തിലും, വിശു ഡാന്മാ 

രുടെ വാസസ്ഥലത്തൃം, സത്തോക്കപരിപൂള്റുമായ വെ 

ഭ്ലിച്ചത്തിനെറ കൂടാരത്തിലും, വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും 

ദിപലനിശ്വാസവും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും, ആശ്വാസ 

ത്തിനെറയും നിത്യജടിവനെറയും ഭവനത്തിലും ഇവഥം 

പഡസിക്കയും, പുതിയ സൂതിയുടെയും ആത്മിയസന്തോ 

ദ്ഷത്തിനെറയും ശബ്ദം ഇവംം കേഠംക്കയും ച്ചെയ്യുമെ 

നു൯ുതെങദം പ്രത്യാശിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 
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മനഡ്ഡൂലിപുളള. കത്താവേ, നീരെറ സന്നിധി 

യില് പാപമോചനവും, നിനെറ അട്ടക്കത ഏറിയ വി 
ട്ട്ദൈടുപ്പും ഉ്ഉതിനാല്, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും, മ 
നഡ്ഡ്ഡോടും മനബ്സുകൂടാതെയും ഞങ്ങംം ച്ചെയ്യുപോയ 
സകല ലംഘനങ്ങളും പാപഞ൫ം കരുനെയുള്ള പിതാ 
പിനെപ്പ്യോലെ പരിഹരിച്ചു ക്ഷമിക്കനണെമേ. നി ഞ 
ങദളെ_ വിളിപ്പാ൯ ഇഷ്ഷപ്പെടുമ്പോംം, നിസ്ഥൈെ അനു 
ഗ്രഹങ്ങാം മൂലം നിന്നാൽ തെങ്ങം കൈക്കൊള്ളപ്പെട്ട. 
പാന് തക്കവണ്ണം യാത്രചെയ്ത്കാ൯ ഞെങ്ങളെ. ഒരുക്കിക്കൊ 
മേളനെമേ. നിസെറ മനുഷ്ഷ്യസ്തേഹത്തിനൊത്തവണ്ണും 

ആഅവിടെയുള ജിവിതത്തില് തെങ്ങദം സൃതിപാട്ടകയും, 
നിത്യസന്തോക്ഷത്തി'നെറ പ്രുകാശമുളള കൂടാരങ്ങളില് 
തെങദറം പ്രവേശിക്കയും, അവിടെയുളള തആനന്മപരി 
പൂള്്ുമായ സ്വഗ്ലീയ മനെവറയ്കു, ഞങ്ങര്ം അര്ഹതയു 
മളവരായിത്തിരുകയും, നിസെറ പരിശുദധന്മാരടെ കട്ട 
ത്തില് നീനക്കും നിനെറ പിതാവിന്നും പരിശുഡധ റൂഹാ 
ശ്്രം സൃതിയും സ്യോത്രവും ഞെങ്ദര്ം കരേററുകയും ചെ 
യ്യുമാറാകേനെമമേ. ഹാശാ, 

ജു ന൬്റഠാം ത്തൃമ്മിന൯ു. 

മ്മക്കായാ 

വിശ്വസിച്ചിടടവിന് പാപികളേ_രക്ഷി-താവിത 
ആശ്വാസം താനൊന്നൊഴികെ-പരനില്ലെങ്ങു-മെ. 

മററവരെയും-൭ ണവ്യററവരെയും.- 

മറ൮മ്മോരെയും-പ്പോററിക്കൊളളൂം താന്. 

ഓടി അവന് പാപികട്ലെ തേടി നടന്ന. 

ആടലൊഴിഞ്ഞാഭരവാത-പാടെ ചേന്റി.ടടവി൯. 

ഹാലേചചയാ-ഉ.-ഹാലേലുയ്യാ. 
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൭൨൧. 
വരുമേ ഈശോ ൭ ണന്നിരിപ്പി൯ംവരുമേ-വേഗം 

പെരും കാഹളം ധ്വനിച്ചിടുമപ്പോഠ- അ രുളപ്പാടാ-ലെ. 

നിരയണിയായി-മരിച്ചവരുയിത്തീടുമേ_ 

അരിഗണങ്ങളൂ.ം-൭ഉ.രുകും മനസ്സില്. 

വിയ്യ്പ്രതാപത്തോടെ-വരുമെ വിധി നാഥന്. 
പാരിടത്തിത. ബഹു കൂട്ടം-പാരം ദു3ഖി.ക്ും. 

ഹാലേലുൂയ്യാ-൭ -ഹാലേലൂയാ. 

. ട്ടാഥ 
വാനം ഭവനം കീട്ടകിടുങ്ങും-മനുവേല് വരവിങ്കല് 

ഫിനപ്പേയൊടു ചേന്നവരും-നിനവില് കലങ്ങീ-ടും. 

അന്൯പൂള്ളോരു-തമ്പുരാ൯ തന്നെ 

നമ്പിട്ടവോക്-ഇയം നേരിടുമേ- 

ദൂഷ്ട൪ കലങ്ങും തിരുമു൯പില്-ഇഷ്ടുന്മാര തെളിയും 

ശിഷ്ടന്മാരിത് നിന്നുടനെ-ഭുഷ്ടരെ വേരപ്പെ-ടുത്തി 

നിതിയി൯ നാഥന്. കഷ്ടതയില് തളള.ംം 

ന്നാഥാ, അനുഗ്രഫിച്ചെങ്ങള്െ. തൂണയ്മകൂണമേ! 

എത്രാ 
ഇവമുഉ തെറ പരിമഉത്തിനെറ ഐശ്വയ്യം 

കൊണ്ടു. ഉന്നതത്തില് മേലുളള വക്കും, അഗാധത്തില് 
താഥെയു8േവക്കം, കബറുകള്ളിത മരിച്ചപക്കും വെള്ളിവപരു 
കിയ ഇമ്പമുള്ള ധൂപവും സൌരഭ്യവുമായിരിക്കുന്ന ക 
ത്താവേ. നിന്നില് പിശ്വസിക്കയും ആശ്രയിക്കയും 
ചെയ്യുന്ന നിനെറ അടിയാരായ ഞങ്ദോംക്കു ഉയിത്തെ 
ഗന്നേലിനെക്കുറിച്ചമള പരിജു-രാനവും, പാപപരിഹാ 
രംകൊണ്ടെ മള ആനന്ദവും നല്ലയമാറാകേനെമേ. നീ 
നെറ ശ്രേഷ്യത്വം ഉദിക്കുകയും, നിനെ ദൈവത്വം 
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വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തില് നിനെറ വ 

ലത്തൃഭാഗത്തെ മക്കളായ കുഞ്ഞാടുടകള്ലോടുകൂടെ, നീന 

ക്കം നിരെറ പിതാവിന്നും പരിശ റുഹാഷ്കുചം സൂൃതി 

യും സ്യോത്രവും കരേറവവാ൯ തങ. യോഗ്യൃതയു 

൭൭ വരാക്കിത്തിക്കേനമേ. ഹാശാ. 

ജനം ത്തൃമ്മി൯. 

ഗംഗ 1 ൭1 

ഗാ ടു ഥ ൧9 പ... 
. 10൩ സ്ഥാ 0൦൩ 1൧2 . 4൧ 1225 

൩൧ ഴു ചി ചി ഴു മി പം പി 

ചി ൭ . 15: ൩4൧ ൭5010 ധനവക്ം 
ി ഴു ക 2 ? ച ഴു റ ക ി 

പ ന . കഥ .൧.൧]1൧ 5൨5. . 1൧൧൨൧൭ 

0 ഴു ി റ ി ഗ ി 

൭ 11൧൧൧ 11: ധ൦ . 14.൧] 

ത്ആഭാമിനെറ മക്കളെ കൊന്ന മഹാസല്പൃത്തെ 
തനെറ മരനെംമുലം കൊന്ന യോഡാവായുള്േലളോവേ, 

നിസെറ വിശൂദ്ധ മാലാകമാല്മായി മഹത്വത്തോടെ 
നി എഴുന്നള്ള മ്പോംം, നശിച്ചുപോകാത്ത വെള്ള നില 
യ്രക്കി ഞെങ്ദോംക്കു നല്ലേ,ണെമേ. 

പഥ നു ൩൧൧൭൧൨൭൭ . 1൨ഥംചീധ 1 

. 14൭2൧൧. ഥാ 12൧ 5൨൧ . ഠാ 
ി ഴു ചി ഴു നി ക തക 29 2 ൧ ജൂ ലം 

4൨ഥഥഠ . ൭൧ ധ്യ പാ 1 . 2൧൧൨൧. ഥഫ൧ 
തംം 2 ക 9 0 2 ടം 

൭ 12൧൧ ഠച്ഥ ന ം 1൧൭൨൧. 



200 

൭.യിത്തെഴ്ുന്നേല്ലിക്കുന്നവനായ രാജാവു, തനറെറ 
മഫത്വത്തോടെ ഉന്നതത്തില്ന്നിന്നു ഉദിക്കുന്നു. കബ 
വകളിലുഭള മരിച്ചപരെ അവ൯ ഉയീത്തെഴുന്നേല്ലിക്കു 
നനു. മരിച്ചവ൪ര കബരകള്ളില്നിശു ഒരുമിച്ചു ഉയിത്തെ 
ഴന്നേറദ്, മരിച്ചവരെ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലിക്കുന്നവനായ 
നിനക്കു സൃതി കരേററം. 

ഥ ഥഴു ഴറി ഴു ളീ, ൭ ചി ൩ ന 
ചീ ൧ (൨൭ ം ൩൭ രി 12വ 

യ ഴു ൩ ലി സ പിടച്ച ര ്്ചം..2 
0 ഥ ഴു ഴു തു ൩ ൧ ടം 

ം ൧ പന പാറ. ലിറ 
ഗ ി ക റ് ൩ ട, ലി ഴ് 

ടും 12൨൧൧൧ 4.൧] ം 0൦൩൨. കഥാ 

തെറ സ്നോഹത്താത വരികയും, തെറ സ്ധപീബാ 
യാത നമ്മെ വീട്ട്൫ൈട്ടക്കയും ചെയുവനും, വിണ്ടും വ 
ന്നു, തആആദാമി൯ ബന്താനങ്ങളെ ഉയിത്തെഴുന്നേല്പിപ്പാ 

നും അവരെ മഹത്വത്തിനെറ വെള നിലയങ്കി ധര് 
പിിപ്പാനുമിരിക്കുന്ന ജയവിരനാകുന്ന നമ്മുടെ രാജാ 

വായ. യേശുവിനെ നാം സ്യലോത്രം ചെയ്യു വന്മിക്കണം. 

ച്യഥ 

സ്ഫ. . മട ൭5 12 12ധവാ 124൧൧ 

ട്ട പതഠ ] ത] (൨ 123൨൭ 

ഓാരോതരുത്തന്നു അവനവെറ പ്രവൃത്തിക്കു ത 
ക്കവണ്ണും പകരംകൊട്ടപ്പാ൯ രാഭപുത്രസ അവസാന 
നാളില് എഴ്ചന്നളള ൬൯. 



൧01 

ര ക്ക ഴു ൩ ഴു ഉ ഥ ഉ രി 

ടട .]?ഠി പ. ൨൧.൧൨ ച 11 1ച3ഠ| 

് ധി? ന്ഥ . 3൨൧ 

നക്മുടെ വഴിയാത്ര അട്ടത്തിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണെ 
സാധനങ്ങളെ നമുക്കായി ഒരുക്കിക്കൊളളണനെം. കുഞ്ഞാ 
ടിനെറ രക്തത്തില് നമ്മുടെ പസ്രൃങ്ങള്ളെയും നാം അല. 
ക്കി വെള്ൃപ്പിക്കനെം. 

നാജുടെ വഴിയാത്ര-അടുത്തിരിക്കുന്നല്ലെൊ- 

ഭക്മൃപലാത്ഥത്മഠ- നമുക്കായി കരതിടാം. 

കുഞ്ഞാട്ടിന്നടയ-പാവന രക്തത്തില് 

നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങദ- അലക്കി വെളുപ്പിക്കാം. 

ടു പ് ഴു ഴു ന ഥ ഴു ന ഥ ലു ഴു 

2 ഴു ഴു ൩ ഉ. ൩ 4 2൧൫൭൦0 ൧൧5൧൪ . ൨൧൭൧ പിച് |] 

ന!നെറ കരുണകര്ംക്കു തിരുവിക്കമായതു പോ 
ലെ, മണ്ണ്ണീതനിന്നു തെങ്ങളെ നി മനഞ്ഞു. തെങ്ദം 
കല്പന ലംഘിച്ചു പാപം ചെയ്യുതിനാത പാതാർത്തില് 
തെങ്ങളെ തളിക്കുക യരുതേ. 

നീന്തിരുവിഷ്ടംപോല്.മണ്സ്ാലെങ്ങളെ നീ- 
മനഞ്ഞു, നിന്നാഞ്ഞ-ലംഘിച്ചിയടിയാര 
പാപം ചെയ്യൂതിനാ-ലെങ്ങളെ നരകത്തില് _ 
കൈവെടിയരുതേ നി-കരുണാവാരിധിയേ. 

കം 0 ൧ മം ഴു 
പ ൧5 പഫ൧൪൨.൧ഠ . 12] സം 2൨” 

ഥഥഴു 
ഗ ക ഴു ഴു നു 4 12] 12൧൧൧ ഫാറം ച ഥം 90. 



൧02 

ഞം പാപം ചെ എന്നു തെങദോം ആറീയു 
൯. തെങ്ങള്ടെത്തന്നെ നീന്മ്യരായീ വിചാരിക്കുന്നു. 
നി കരുനെയുദആ വനാകയാത നീനെറ അനുഗ്രഹങ്ങധം 
ക്കായി തെങ്ങഥം നോക്കിപ്പാക്കുന്നു. 

പാപം ചെയുടിയാര-കുറവുള്ളവരായി- 

അറിയുന്നിതു ഞങ്ങര- അലിവു നിറഞ്ഞോനേ- 

ഒയവേവുന്നോന് നി-നിന്നനുഗ്രഹത്തിന്നായ് 
കാത്തിടുന്നെ അ കൃപ തോന്നിടണമേ. 

റ്റ ര രം. ക 29 പ ൭൩0 ുംം ന ംം മ 

1൧൦൨൧൦ ര 1-കാ്റഥ ഥം & 1൨൨ഥക. 1൭൨ 

0 ക ഴു ടം ക്ട 00 

൭: 12൮ ടട . ചും] 

വപരിശൂഡന്മാര് സ്വഗ്ലിയഭാഗ്യങ്ങാം അവകാശ 
മാക്കുന്നു. അവസാനനാഭള്്ിത അവര് മനെവറയില് 
പ്രവേശിക്കും. 

പീശുദ്ധര സ്വഗ്ഗഭാഗ്യം-കൈക്കൊണ്ടീടുന്നു 

ഒടടവില് മണവറയില്- ആയവര പൂകീട്ടം. 

ഥ് ൧ഉ0ഥ കു 0ഥ ഗ ടി. ി ഇ 

1 . 12ചയാ 1 . ൧൨൧൧൭ ധൂഫ 2൧൧൧0൦ 
ക 0 ക 5 രം ക ക 

റ 15൨ . 1150] 10൦] 

കത്താവേ, തെ6ദോം നിനെറ സാദശ്ൃത്തിത സ്പ 

ക്ഡരിക്കപ്പെട്ടു. സൃഷ്ടികളുടെ നാഥനായുള്ളോവേ, നര 

കാഗനിക്കു തെങ്ങം ഭക്ഷനെമായി തിരരതേ. 

ഴു 

ന ൯ സാദ്ൃശ്ൃത്തില്- നിമ്മിതരാം ഞങ്ങ 

നരകാഗ്നിയിന്൯ വായിത- ഇരയായിടരുതേം 

ഴ്ച ക ₹? 

ക വ. ലു 10൩ ൭ ടഃ ൬൩൨ 
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0 മജ ി റ ഴു ഗ ന % ൪ ഴു 

ക 1൧ 2൭5 15൧2].5ഠ . 12 122൧-൧5 

ഭയങ്കരമായ ൭൭ കടനുപോക്കിലയം, ദൂരമത്ത്നെറ 

സ്ഥലത്തും സ്ത്രിബായുടെ ആയുധം ഞെങ്ങഥംക്കു, കൂട്ടായ 

രീക്കനെമേ. 

രൂയങ്കരമാം പോക്കിത_ഭ്രമമേഠുന്നിടത്തിര 

ഡ്ലീഖൊയുധമെത്ങംക്കു_തുണയായ് നില്ലണമേ. 

റ 9ു ൩ പി (4 നം ൪ 

ഴം പാ ൧ രാ - ൧൭) വ്ര. | 

തന്നെത്തന്നേ യാഗമായി അപ്ല്ിച്ച്, പാപപരി 
ഹാരം വരുത്തിയ യാഗമായ കത്താവേ. നിനെറ വിലാ 
വില് “ നിന്നൊഴുകിയ തിരുരക്തത്തിത ഞങ്ങക്ലെ 
കഴ്കേനെമേ. 

തന്നെത്താനപ്പിച-_ബലിയായി തിന്നോനേ._ 

നിന്നുടെ രധിരത്തില്_കഴ്ചകണമെങ്ങളെ. നി. 

ക. ടം ൧ ക ൩ യ്ക 04 ക. ൧0 9 
4ഠ0൩-ടാഠ ഹാ ഡാ ച്ച. ചട. 122 

ഴു ി ി ടു 4൭൬ പ ഴു ഴു 
ഴം പണി൨൧ാു൨ഥ രാ ൧൧ ൨.൫.ഥാ 

അതുന്നതനായ മനെവാ൯ പെട്ടെന്നു ഉദിക്കും. 
ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നപ൪ എല്ലാവരും തന്െറ മു൯പൂകെ 
ത്തനന്മിക്കും. 

തുന്നതമണാവാള ൯൨ഉദഭിക്കുന്നേരത്തു-- 
ഒരുങ്ങിയിരിക്കന്നോര_ആനഷ്ിച്ചിടും. 
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൧70 2 റം മച്ചു 2 ളം ക ചി 

0 ഥ ക. ഗ ൩ ള് ൧ ക യു 
ഴം 1൧൧ഠാഠ ര . കാലാ ചട 

കത്താവേ, നിനക്കു മഹത്വവും, നിന്െറ പിതാ 
വിന്നു ബഹുമാനവും, പരിശു ഡറുഹായിക്കു പന്മനവും 
പുകഴ്ഴയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

മഹത്വം നാഥന്നും-ബഫ്ുമതി താതന്നും- 

വന്ദനധും സ്തൂതിയും--വിശുഭ്ധവഹായിക്കും. 

പ്രാത്ഥന 

പടകാര൯. ദൈവമായ കത്താവേ, നിരെറ കല്പന 
യാത തഞെങ്ങളുടെ ഇടയില്നിനു വാങടിപ്പോയിരിക്കു 
ണന ഈ നിസെറ (ഭംസനെയാത്ര അയക്കുന്ന ഈ സമ 
യത്തു നീന്നോട്ട ഞങ്ദം അപേക്ഷിക്കുന്നു. (ഇപനെ 
ക്കുറിച്ചു മുദഖിക്കുന്നവരായ തെങ്ങള്ദെയും പ്രത്യേകമായി 
(ഇവനെ) കുട്ടംബക്കാരെയും ചാച്ചക്കാരെയും നിരെറ 
സമാധാനത്താത സമാധാനപ്പെടടത്തേനെമേ. കണ്ണൂ 
കണ്ടിട്ടിപ്ലാത്തതും, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതം, മനുദ്ഖൃഹൃ 
ദയം ഗ്രഹിച്ചിട്ടിപ്ലാത്തതുമായി, നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന 
വക്കു നി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഭാഗ്ൃങ്ങരംക്കു 
(ഇവനും) അവകാശിയാകും എന്ുമുള പ്രുത്യാശയിന്മേല് 
തെദേടം തആആശ്വസിക്കു മാറാകനെമേ. “എസെറ പിതാ 
വിനാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരേ, വന്നു അകത്തു 
പ്രവേശിച്ച് ലോകാരംഭത്തിനു മുസപെ നിങ്ങറംക്കായി 
ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കു ന്ന രാജ്യം രരവകാശമായി അനുഭവി 
ച്ചകൊഠംവിസ് എന്നുളള സന്തോകശബ്ലയം കേഥംപ്പാ 
൯ തേങ്ങര്ം എല്ലാവരും യോഗ്യതയുള്ളവരായി തില്മാ 

ാകേനെമേ. ഹാശാ. 

ചനം. ത്ആൃക്ഥി൯. 
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ടം ൩ ഴു 

ടി 1൧ 2-2 ല് 1ഥ 

കി ചി നി ചം ൩ 4 ംംഥ7 ന ഴു 

പഥ 123൦ ം ധി പ 1൧. ൨൧. 

സം ചം വു 

രദ്ടെ ലോകങ്ങളിലും തെദം നിനക്കു ള്ളവരാകുന്നു. 

െവിടെയും അവിടെയും ഞങ്ങളെ നി അനുഗ്രഹിക്കേ 

നെമേ. 

ഇ രുലോകങ്ങ-മിലും ഞത്കഠ്ഠ- 

നിനക്കു ്കവ-രകുന്നല്ലോ- 

ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നി 

ഈ ഞഞ്ങദ്രെംഅനുഗ്രഹിക്കം 

ളി റ ൧0 ഥ ന്ന് ഥ് ഴ് ഥ സ് ൩ സ്റ് 

ഠാ 1൭൩൦ . ൨൧.൧] ) (൧ .ച൧.൭൧൧൧.] 2൧] 

ഴും പം നോ 

ഞങ്ങാം ഒല്ലാതിരിക്കയില് നി തങ്ങളെ. സൃഷ്മിച്ചു, 
ഞെങ്ങാം ഉങഭൊയിരിക്കുന്ന ഉഇപ്പോോഠം തെങ്ങളെ നി 
അനുഗ്രഹിക്കേനെമേ. 

ഞങ്ങളില്ലാ-തിരുന്നപ്പോക നി- 

ഞങ്ങളെ. സ്ത ഏിച്ചു നാഥാ- 

ഞങ്ങ ഉ ഞ്ജാ-യിരിക്കുന്നിപ്പോ- 

ഈ ഞങ്ങളെ. അനുഗ്രഹിക്കു. 

ി ചി മ ന ചി റ കൂ ി സ 

൭൭ (1ഠ . ചഥ്ഥഥ ൩൬ജ ൭൨൦ ൦൩ ഥു 
ഗ [ ക്ക. 

ഴം 12] ലി റ് വിപി 
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നി തെങദഒ്ടെ നീമ്മിച്ച ആ നിനെറ സ്നേഹം പര് 
പുട്്ുമാകുന്നു. അതിനാല് നി തെങ്ങളെ. ഭടിപിപ്പിക്കു 
മെട്ട: ത ഞെങേദം നശിച്ചുപോകയില്ല. 

ഞങ്ങളെ. സ്തൃ-ഷ്ഠിച്ച നിനെറ- 

സ്റ്റേഹം തിക-വുള്ളതത്രെ- 

നീ ഞങ്ങളെ. ജീവിപ്പിച്ചാല് 

ഞങ്ങ നാശം-കാങ്കെയില്ല. 

൧ കു ൩ ചം 6 ടി ഗ മ പം ഗ 

ചഥഠ . ൩൧ പരു. 19൦. ൧. ൦ 
൩ ൩ ഴു ഗ 2 

“ ൬-൭. വാട യു 

വാസസ്ഥലം അതില് വസ്ക്കുന്നവക്കായീട്ടും, 
ലോകസപ്പാദ്യം അതിനെ സ്നേഹിക്കു ന്ണവക്കായിട്ടും. 
പിട്ടിരിക്കു്നു. 

; 

ലോകഡധുമ--തി൯ മോദവും- 

ലോകത്തില് പാ-ത്തീടുന്നോക്്ം- 

ലോകധനം-ലൌകിക കും- 

വിട്ടിരിക്കുന്നു-എന്നേക്കുമായി. 

കച ി ചി ചയ ൧൩ പി 0 ഴു 

പഥിഠ .പ്ക. പഠ 1ഗ്രഥ കഥ 12 
കഥ?) ൭. 4 

൭ ന൧൨ടച ൩൧൭. 

മ് ശിഹാരാജാവു പെട്ടെന്നു വെളിപ്പെട്ടന്നു. അവ 
നോട്ടകുടെ അവസെറ സൈവ്ൃങ്ങളം വരുന്നു. 

മ് ശിഹാരാജന്--പെട്ടെന്നു വെ 

ളിപ്പെടുന്നു-ഫോഷത്തോടെ, 
തന്െറ ക്രടെ-തന്൯ സൈഡ്യയവും 

ആഗമിക്കുന്നു-സോദരരേ. 
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12൧൨൧ മു ം ഥാ ച ടി ച് (൨ ൫൭൧ 

ഴു, .ഴി 

ടം പഠി൨ചാ [1 

'ഓരോരുത്ത൯ അവനവനെ ഈ ആയുഷ് കാലത്തു 
ചെയ്യിട്ടമള, പ്രവൃത്തിക്കു തക്കവണ്ണും എല്ലാവന്നും 

അവ൯ പകരം കൊട്ടക്കും. 

ജ്മിപിതത്തിത- ഓരോരുത്ത൯- 

ചെയ്യിട്ടുള്ള - പ്രവൃത്തി: - 

തകുവണ്ണും-എല്ലാവന്നും- 

പ്രതിഫലം-നല്ലും നാഥന് 

൧0 കം? ഴു സ ൩൧... ₹ ി ഥു ത്സ ചം 

_മിഠ 11 ൦ . 124്ടഠ 1൧൪ 1 
ക്ക സു ക ൫ സ്സ ി ി ി ൂ ഭം 2 ൩൧, 

കഥാ ം പോട ലി ഠാ ൧൧ [17 

൧ ി ി [വി റ് 

ടം ര ന്ന 12൧ 

ഇഉ ന്നതരായ രാജ്ഭക്കന്മാരം അധികാരികളും, സൈ 
ന്യാധിപന്മാരും ന്യായാധിപതിമാരും ആയ എല്പാവരും 

ബലവാനായിരിക്കുന്ന രാജഭാധിരാജാവിനെറ തിരുസ 
ന്നിധിയിത നില്ലനനു. 

രാജാകുളു.ം- അധികാരികളും 

സേനാനികളു.ം-സ്യായാധിപരും- 

ബല വാനായ- രാജ രാജന്. 

തിരുസന്നിധൌ-നിന്നീട്ടന്നു, 

ഴു ലി 

കാള് ം ക 12 0൩൭ 1 കട വാം 

റും ൧൨൧ പ്പാ പു 
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കത്താവേ, ആ നേരത്തിത ഞെങ്ങളോട്ട കപ? ചെ 
യ്യേണമേ. തെങ്ങളുടെ കുററങ്ങറം ഒന്നും തെങ്ങളലോട്ട 
ഓാക്കയുമരുതേ. 

കത്താവേ. ന) ആ നേരത്തില് 

ഞങ്ങളുടെ കുററങ്ങളെ. 

ഏതുമേ നി-ഓത്തിടാതെം 

ഈ ഞങ്ങളെ. അനുഗ്രഹിക്കു. 

ടിം സു റ ല്! ഥ [ റ റ ി 

ചാറി രാ 15]! 1൧൧൨൧ 

ഥ് പ് 1കാവഥ 

പീതാവിശു മഹത്വവും, പുത്രന്നും വിശുദ്ധ വ൮ുഹാ 
യിക്കും വന്ദനവും എന്നെന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

താതനാകും-ദൈവത്തിന്നു 

മഹത്വവും -തന്സു തന്നും- 

പരിശുഭ്ധ ൮-ഹായ്ക്ും സ്തറൂുതിയും- 

എന്നെന്നേക്കും ആമ്മിനാമ്മിന്, 

കല്ലൂ ൭൦ ൭1൧ 

യി ലം. (൧ ഗവാ ഥാ ൧൦ 

൧0൧ ഴു സ 

ം ]2ഠു ]1ഥ 

കത്താവേ, പുനരുത്ഥാനത്തിത സന്തോക്ഷം നീറ 

ത്േതിരിക്കന്ന നിനെറ മനെവറയില് പ്രപേശ്പ്പാ൯ 

തെദംക്കു കുപ നല്ലേ,ണമേ. 

0 ഥഴ9 

പ. കടു ്ടട 12) 1൨ 1൩൪. ൭: 



(9 

൫, ൬ ൧ ഥ മം ഴു [ഥാ മം ക 

വ്ഥഠ . 1൧൧൧൨-ടൊ ന്ധ്ടാ യ ൨5? ൨ഈഠ 

ഥഥഴു കി 

ടം 11 ൧ ധാ 1]; 

ദൈപപുത്രസ തനെ സൈന്യങ്ങളുടെ ആയിര 
മായിരങ്ങളോട്ടം പതിനായിരം പതിനായിര ഒദമലോട്ടം 
കുടെ പരിശോധനയ്മുചചം ന്യായവിധിക്കു മായിട്ട് വരുന്നു. 
ന്യായാധിപതിയെ ഭയപ്പെടാത്തവ൯ ആരു 

ടം । ലി ൩ 2 റ ക ളം ഗു ടു ൩൧ 

൧൨൧൧.൧ഠ നപ 1൧൧൨൧൭ 12ടെഥ ച) 

ട് ന്ധി ഥകൂഥ ഴു ഴു സ ി 
പഠ പീചഥഫ൧ഠ ം ഠാ പഠ പഠി൨൧ാഥ 

0 ക ന; പെ 7 ൩ ൦൬൫ ൩ 01൫. ി 

ന ൦൭൭൧൨൧. 1൭൨൧ ഹു .|25ക. 12 
റ 8. 

ചൂടി 
രാജാവു തെറ സിംഹാസനത്തില് ഇരിക്കുന്നു. 

തആൃദാമി൯ സന്താനങ്ങഠം തന്െറ മു൯പാകെ ഒന്നിച്ച 
കൂട്ടകയും, സ്വ്ൃൃഭൂമിയുടെയും ഒരററംമുതല് മറേറ അററം 
വരെയുള്ള സപവ്വവംശങ്ദം കാനപപ്പെട്ടകയും ചെ 

യ്കുന്നു. 

17൧൧ 14൧൭ ൩൭ ചവ ം: 12ടഥ 

1212 പക..൧ഠ പഠ. 10൦ ൧൧ 

പം ൧ യി മം 1: 
തിഭവാലയിന പടികാം ൭൫൭ ഭസ്പ്കംരനായ രാജാ 

വു, തന്െറ ഭാസന്മാരോട്ട കഥ്നിക്കുന്നു. അവര് നീതി 
14. 
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മാന്മാരെ അന്വയായക്കാരിതനിന്നു വേര്തിരിക്കുന്നു. 
ത്രവ൪ ഭയങ്കരത്വമുള വലിയ സിംഹാസനത്തി 
നെറ മു൯പാകെ നില്ല, ന്നു. 

മം പി ൩ ഥ0ംം 2 "4 ൭൩ ഴു ഗ 

൨൪൨൭. ൫൧൭൪ പഥ ൧൨൧൨൧ 12 

ള് ൨ 0 കം. 9൭ 2 ചി 

ള് പാഠ ം ]൧ചാ ഠഥഠ ധരാ പഠിച 

0ഥ കക ി ഥ സു റ മ; ഥ് 

൭. 151൨2൧50 12.52 12 1ചഥഥ 

രാജാവു തെറ വലത്തുഭാഗത്തഭഉവരോട്ട “എന്െറ 
പിതാവിനാല് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടപരേ, നിങ്ങഥം വന്നു 
൭൪ംപ്രവേശിച്ചു് ടടിപനെ അവകാശമാക്കിക്കൊര്ം 
വിസി എന്നു കല്പിക്കുന്നു. അപിടെ ഒഇടത്തഭാഗ 
ത്തആേപര് മഹാ ഭയത്തോടും ലങ്കക്ചുയോട്ടം കൂടെ. 

നില്ലന്നു. 

യ്യ ൧ ചി ഴ് സ കഥ ്ു ം ചി 

ഫി ം 1൧൧ 5? ൧ ഠഠഠ ഥക. 

ള. ഴു ത. സംഗ ന്: നം 2 കക 

ര പിട (കു ധി ധി 

ഥ ലി സ്റ മഥ കംം 0 ളൂ. 

ം 1൧൦ ര. ഠഠഠി ച്ചി] ]കഈാഠ . 1?നവ 

: ശപിക്കപ്പെട്ടവരേ, നരകാഗ്നിയിലേക്കു പോകു. 

വിന? എന്നു അരഭ്ലിച്ചെയ്യന്ന രാജപൃത്രനെറ ശബ്ബൃം 

അവര് കോംക്കുന്നു. നല്ലവര് പ്രകാശത്തിസെറ മണ 

വഠറയിലേക്കു പ്രപേശിക്കുന്നു. ദുക്കന്മാ൪ ഇരുട്ടിലേക്കു. 

പോകുന്നു. 

ന 29 ഥ രക ഥ രിൽ [ 
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്ു ചി ഉ ഴു ഴു ഴു 2ഥ0 ൭ കം ഴം ൧2 ൧ 

൧൨) ചം യണ, 1൮ ൧ പഠന ര 

സ ംം * എം യ ൫൮51ല്: ₹ റ ഴു 

തരെറ മു൯സപാകെ സകല സ്തഷ്കികടം കുമ്പിട്ടു 
പന്മിക്കുന്ന രാജഭാധിരാജഭാവും കത്താധികത്താവുമായുൂ 
ഭേളാവേ, ഞങ്ദോം നിനെറ സുവിശേക്ഷം വഹിച്ചു 
കൊണ്ടു ടോതികളടെ ഇടയില് നിസെറ ഉപദേശങ്ങ 
ളെ പ്രസംഗിപ്പാ൯ തെങ്ദര്ംക്കു ശക്തി നല്ലേ,ണെമേ. 

ഗ സു ഥ ി ി മ റ വിറ 

5. ( 2ഫ്രാ ല് നട കാ 15] (൧൧൨൭. 
നം റ ി മം ഴു റ ഇ ം 

ധാഠ2 1_കാ൨ഥ ക ടി ൭] പച ]ഠ 2. ഫാ 

മള ഥ ഴു ഥ ി 0ടുൂഥ ] ഥ 0 ക്ക 
ടം ഥ് ടട. സ്സ 115 ടിം . ാനഠ 
തെറ പുത്രനെ അയച്ച പിതാവിന്നു മഹത്വവും, 

മരിക്കയും തആആമാമിനെ ടി വിപ്പിക്കയും ചെയ്യു പൂത്രന്നു 
പന്മനവും, പരിശ്ര ഡറുഹായ്മു,, സ്ഷോത്രവും മഹത്വവും 
പുകച്ചുയും എന്നെന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം ത്ആമ്മിന൯. 

ക കാ ൧ 

ഇ ഥു ഴു കക ി ല് ി 2ചഥഠ 1൧ഠാ ൧ ചാ 1 ഠ൦ 1൧൨൭. 
൭ നു ചി ൦ 12൨൧5. സ്ട.4ഥ൦ 

 । 6൧ ഴു ൫, 0ഥ [1] ഠന 1൧൮ . |;ചൂഫ ഠ൦ 1൧ . 120൨5. 1൧൨ 
ി ഴു ജ്യ ി ൧ ഴു ി ഴു ര റ0ഥ ടിചാധ്യഥമാ . 12൭) ഠ൭ 1൧൮ . 122൧? 
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ടു ഥ 9 ക ടു 
പഥ ചാട. ഠന 1൨൭. 120 ഗം 

കി ി ി ം ഴു ി 

പറ്റഫ൧ പഠന ര 12൨ ൧ ര ചാ റാ 

ഷാ 2 . 12൧൭൭ 2. ൭. പി 
ടു് 2 ടു ഴ് ടം റ [ച ൩ഥ കൂ ളാ 

ഷം റാ പൂ.ഫ 2] ം ച്ഫ൧ ]] ചാര് ം ൧൮൭5 1 1ച്വാ 

ക ന്ഥചഥ മാടം പാ: ക ൩ ഥാ ച] (2 

ചി ഴു ൩ ലി സ 

. ൩൧൦൨൧ 125൦. .൩5. 110 പിക 
ചി ൭07 ൩ ി ൩ സ 

ര പഥ 12൨7 ൭൬. 1൭ 12൨ഥാ 
ത 29 

6 
ഗു നംം ൩ സ € 2ംം ൩ ളം 

പച ക 17൧൧ ധികം ചു ളു വിക ൧ 

റ ളം മി 0 ക ട് ചം 7 

ഴം പഥി 12 ൨2൭൧൧ ൭ 12൨2൧ പഥ 

തമ്മ 

൭ നനതത്തിതനിറ്നു ഇറങ്ങിവനു മരിക്കയും മരന 

ത്തെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യു ശക്തിയായ തനിക്കു സൃതി. 

മരനെദിവസം കൈപ്പ ദിപസമാകുന്നു. അതു 

കരച്ചിലിനെറയും സങ്കടത്തിനെറയും ദിവസമാകുന്നു. 

കത്താവേം നീ ഞങ്ങളെ ആ ശ്വസിപ്പികണ മേ. 

മരനെദിവസം എല്ലാ മനുമ്ഷ്യന്നും ഒരു പാനിയമാ 

കുന൯. എന്നാത അതു യൌവന്പ്ര്രായത്തിലായാല് 

അധികം കൈപ്പ സങ്കടവുമുടഉതാകുന്നു. 

കത്താവേ, നി ഞങ്ങലു ടെ ആശ്വസേമായിരിക്കേണമേ. 
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സഹോദരന് രക്ഷ്മിക്കുന്നില്ല, സ്നോഹിത൯ സഹാ 

യിക്കുന്നുമില്ല എനുളള പ്രവാചകനെറെറ വച്ചനം പ്രവ 

ത്തിയാല് നിപ്പത്തിയായി, 

കത്ര്മാവേ, നി ഞങ്ങക്കെ സഹായിക്കേണമേ. 

എല്ലാവനും അവനവനെറ മമരിച്ചവരെക്കുറിച്ചു 
മുഃഖിക്കു ന്നതു ന്യായമാകുന്നു. മരനെം എല്ലാവനെയ്ും 

പരിച്ചുപിടടന്നതുകൊണ്ടു കരയുന്നതു യുക്തവുമാകുന്നു. 
കത്താവേ., നി ഞങ്ങളെ. ആശ്വസിപ്പിക്കേണമേ. 

കത്താവേ, മരിച്ചപ൪ നിന്നാല് ജിപിക്കയും., മുത 
ന്മാര് ഉയിത്തെഴുന്നേല്ല,യും, അപര് രാജ്ഭ്യം അവകാശ 
മാക്കി സൃതി പാടുകയും ചെയ്യുന്നതാകകൊണ്ടു എല്ലാ 
നാവൃകളിതനിന്നും നിനക്കു സൃതി. തആൃമ്മി൯. 

മാ൪ യാക്കോബിന്െറ ബാഈസാ 

വട്ടചാര൯ 

ഞങ്ങടെ കത്താവായ കത്താവേ, നീന്നെ ഞെങദര്ം 
നോക്കി പിടളലിക്കുന്നു. തെങ്ങദുടെ സഹായത്തിന്നു നി 
വരേനെമേ. ഞെദകടെ അപേക്ഷ കേട്, തെങ്ങടെ 
നി അനുഗ്ര ഹിക്കേനെമേ. 

കത്താ ! കത്താ!_പിളിക്കുന്നെങ്ങാം_ 

തുണയ്ക്രായ് വരിക. 

പ്രാത്ഥന കേ._ട്ടടിയാരുടെ മേത_ 

ദയ ചെയ്യണമേ, 

അന്യായം പീട്ടകന്നു, നിതിയോട്ട അടുക്കാ൯ ആഗ്ര 
ഹിക്കുന്നവന്നു മരനെം പ്രാസംഗികനും ഉപഭേക്കാവു 
മാകുന്നു. 

അന്യായം വിട്ടകന്നു നീതി_ 

യോടട്ടപ്പാ൯ , 

ആഗ്രഹിക്കുന്നവക്കു മരണം, 

ഉ ൨ദേക്കാവത്രെ. 
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എന്നേക്കും തരെറ അഥധിനതയിരു വച്ചുകൊറം 
വാന കഴിയാത്ത ആയ്ുഡ്ഡ്ലിന്മേല് ഒരുത്തനും ആശ്ര 
യിക്കരുതെന്നു മരനെം വിഭ'ച്ചുപറയുന്നു. 

അധീനതയിതു. എന്നും വയ്ക്ാ൯ 

കഷിവില്ലാത്ത_ 

ആയുസ്സിന്മേലാശ്രയികുരുതെന്നു, 

മരണം ചൊല്ലുന്നു. 

മരണം എല്ലാ തലമുറകളോട്ടം പ്രുസംഗീക്കയും, 
എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളോട്ടം ഉപദേശിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

ഏലാ തലയോടും ഗോത്ര. 

ത്തോടും മരണം, 

അപ്രകാരം ഉപദേശിച്ച്, 

പ്രസംഗിക്കുന്നു. 

മരണം തആആദാം തൃടങ്ദി എല്ലാ തലമുറകളിലും അതി 
നെറ ഗതിയെ വിശാലമാക്കി. അതു ഗോത്രങ്ങളെയും 
കുട്ടംബങദട്ടെയും നാശത്തിലേക്കു കടത്തി പീട്ടനനു. 

ആദാംമതത തലമുറതോദുംം 

മരണം തന൯െറ 

ഗതിയെ വിരിച്ച് ഗേോത്രരമെല്ലാഠ, 

അതീരെറ രകത്തില്നിറ്നു വിട്ടുപോകുന്നവ൯ 

ഒരുത്തനുമില്ല. അതിന്െറ അധികാരത്തിതനിന്നു ഒഴി 

ത്തുപോകുന്നവരുമില്ല. 

മരണനാകത്തിരുനിന്നൊഴിയുന്നോ൯ം 

ഒരുത്തനുമില്ല. 

ആയതിനെറ അധികാരം വിട്ട. 

പോവോനുമില്ല. 

എന്തെന്നാൽ അതു സ്വ സംഘങ്ങളെയും ഒരുപോ 

ലെ ബന്ധിച്ചു ശവക്കുഴിയില് അയക്കുന്നു. 
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സംഘങ്ങളെ എല്ലാം മരണം 

ബന്ധിച്ചിടട് 

ശവക്കുഴിയില് തള്ളി ടുന്നും 

ദൈവപമേ., തെങ്ങള്ലോടട ഉത്തരമരുളിച്ചെയ്യേനെമേ. 
ദൈവമേ, തെങ്ദളോടല ഉത്തരമരുളിച്ചെയ്യ', ഞങ്ങളെ 
നി അനുഗ്രഹിക്കേനെമേ. മനുഷ്യരുടെ ഹൃുലഭയ ങ്ങളെ. 
അരനുതാപത്തിങ്കലേക്കു തിരിക്കയും ചെയ്യേനെമേ. 

ഉത്തരമരുഗശക_അരുഗക ദേവാ, 

അനുഗ്രഫിക്ക. 

മ൪ത്ൃയ൪ ചിത്തം അന്ുതാപേ നി, 

വരുത്തിടണമേ. 

സ്തൂമ്മാറാ 
ത്ആദാം തസെറ സകല സന്താനങ്ങംക്കും കല 

ത്തിയ മരനെത്തിനെറ കാസാ എത്ര കൈപ്പുള്ള താകു 
നനു? ആമാമും അവനെറ സകല സന്താനങ്ങള് അത്ത 
കുടിപ്പാ൯ ഒന്നിതനിന്നു ഒന്നിലേക്കു അതിനെ പക 
്നീരിക്കുണു. 

 ശിഹാവായന 
4| താഴെയുള്ളതില് സമഭയാചിതമായി ഒന്നോ അധികമോ വായിക്കുന്നു 

യെഹെദന്മോത ൩൭. ൧-൧. 

൨ പത്രോ. ൩. ൮---൧൨൩. 

൧ കൊറി. ൧൫. ൨൪-൭൯. 

൧൭. ൭൦---൪൮. 

൧ തെസ്സ. ര്. ൧൩-൧൮. 

എന്നാല് എന്െറ സഹോദരന്മാരേ, നി്രകൊമള ൩ 
വരെക്കുറിച്ച് , നിങ്ങം പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മററളള മനു 
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വ്വൃരെപ്പോലെ മുടഖിക്കാതീരിക്കനെമെന്നു നിങ്ങര്ം 
അറിവാന൯ു ഞാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 

എനൂകൊട്ടദൈന്നാതു, യേശ്ര മരിക്കയും ഉയിത്തെ്ു 
ന്നേല്ല്യും ചെ എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു 
എങ്കില്, ദൈവവും യേശ്രവിത നീക്രകൊണ്ടെവരെ അ 
ഒദനെതന്നേ അപനോട്ടകുടെ വരുത്തുന്നു. 

എന്നാരു കത്താവിരെറ വരവില് ജിവപനോടെ ശേ 

്ഷിക്കു ന്നവരായ നാം നീക്രകൊണ്ടിട്ടുമള വരെ മു൯പിട്ട 
കയില്ല എന്നുള്ള ഇതിനെ, കത്താവിസെറ വച്ചന 
ത്താത തെങ്ങലം നീിങ്ങമോട്ട പറയുന്നു. 

എന്ൂുകൊടണ്ടൈന്നാല്, കത്താവു താ൯ കല്പനയോട്ടം, 
പ്രധാന ല്ലതനെറ യ ദൈവത്തിനെറ കാ 
ഫർ ത്തോട്ടംകൂടെ സ്വഗ്ുത്തിതനിന്നു ഇറങ്ങി വരു 
൨൯. മ് ശിഹായിത മരിച്ചവര് മുര ൭ യിത്തെഴ്ുന്നേ 
ലം, ഡം പ്വെയ്യും. 

അപ്പോം ജിപനോടെ ശേമ്മിക്കന്ന നാം ആകാ 
ത്തില് കത്താവിനെ എതിരേല്ലാ൯ു, അവരോട്ടകൂടെ 
ഒരുമിച്ചു മേലങ്ങളില് എടുത്തകൊള്്ളേ.പ്പെട്ടം. ഇങ്ങ 
നെ നാം എപ്പോഴചം കത്താവിനോടുകൂടെ ഇരിക്കും. 

ആകയാല് ഈ വചനങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു അന്പോന്യം 

 ആശ്വസിപ്പിക്കന്നവരായിരിപ്പി൯. ഹ. ഉ. ഹ. 

ചെസ്ഗാമ്മാ 

ശുശ്രുഷക൯. വാലേലയയാ. നിന്െറ തിരുമുഖം നീ 

നെറ ദാസന്മാരുടെമേത പ്രുകാശിീപ്പിക്കനെമേ. നീനെറ 

കൃപയുടെ ബഫ്ുത്വത്താത ഞങ്ങളടെ രക്ഷിക്കയും ചെ 

മയ്യണമേ. ഹാലേലുയ്യാ. 

ശശ്രുഷക൯. ബവാറെക്മാര. നാം അടക്കത്തോടും..- 
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ഏവന൯ശഗേലിയോ൯ 

ഭര വുരുഷനെങ്കില്. (യോഫ. ൫, ൧൯-൨൯) 

എന്നാല് ഈശോതമ്പുരാ൯ ഉത്തരമായിട്ടു അവ 

രോട്ട അരുഭിച്ചെയുതു: ആമ്മിന, ആമ്മി൯, ഞാ൯ നീ 

ദഭോട്ട പറയുന്നു: പിതാവു ച്ചെയ്യൂ കാനെന്നതല്പാതെ 

പുത്രന്നു സ്വതേ ഒന്നും ച്ചെയ്ത്കാ൯ കഴികയില്ല. എന്യ 

കൊഴണ്ടൈന്നാത, പിതാവു ച്ചെയ്യന്നവയെത്തന്നേ ൨൭ 

ത്രനും അങ്ങനെ ച്ചെയ്യന്നു. 

എനൂകൊട്ൈന്നാത, പിതാവു തനെറ പുത്രനെ 

സ്നോഹിക്കയും, താ൯ ചെയ്യന്ന സകലവും അവന്നു കാ 

നിച്ചുകൊട്ടക്കയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങ അത്ഭതപ്പെടേ 

ണ്ടെതിനു ഈ പ്രവൃത്തികക്ടെക്കാഠം അധികമായിട്ടുളള വ 
യും അവന കാനിച്ചു കൊട്ടക്കുന്നു. 

എന്തുകൊണ്ടൈന്നാല് പിതാവു മരിച്ചവരെ ഉയി 

പിച്ചു ടിവിപ്പ്ിക്കുന്നപ്രുകാരം തന്നേ, പുത്രനും താ൯ 
മനഡ്ഡ്റാകുന്നവരെ ടടിപിപ്പിക്കുന്നു. 

എനതൂകൊഴണ്ടൈന്നാരു എല്ലാവരും പിതാവിനെ ബ 

ഹുമാനിക്കന്നതുപോലെ, പുത്രനെയും ബഹ്ുമാനീക്കേ 
റ്ടെതിനു പിതാവു ഒരുത്തനെയും ന്യായം വിധിക്കാതെ, 
ന്യായവിധി എല്ലാം പുത്രന്നു കൊട്ുടത്തിരിക്കുന്നു. 

വൃത്രനെ ബഫ്ുമാനിക്കാത്തവന൯ അവനെ അയ 
ച പിതാവിനെയും ബഫഹ്ുമാനിക്കുന്നില്ല. 

ത്തൃമ്മിസ ത്മൃമ്മിന ഞൊ൯ നിങ്ങളോട പറ 
യുന്നു: എനെറ വച്ചനം കേട്, എന്നെ അയച്ചവനെ 
പിശ്വസിക്കുന്നവന്നു നിത്യട്ടിവ൯ ഉണ്ടു്. അവ൯ 
ന്യായവിധിക്കു വരാതെ, മരണത്തിരുനിന്നു ഒ്ടിവ 
ലേക്കു മാറിയിരിക്കുന്നു. 



പി 
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ആമ്മി൯ ത്ആൃമ്മി൯, ഞൊ൯ നിങ്ങളോട്ട പറയുന്നു: 
മരിച്ചവര് ദൈവപൃത്രനെറ ശബ്ല്യം ക്രേംക്കയും,, കേര്ം 
ക്കന്നവര് ജഭിപിക്കയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വല്ന്നു. ഇ 
പ്രോഠം തന്നെയും ആകുന്നു. 

ഫനകൊഴ്ടദൈന്നാത, പീതാവീന്നു തന്നില്തന്നേ 
ളളിവനുമള പ്രുകാരം, അവന് പുത്രന്നും തന്നില് തന്നേ 
ഭട്ടിവ൯ ഉന്ടൊകുവാ൯ (പരം) നല്ലിയിരിക്കുന്നു. 

എന്നാരു അവന മനുഷ്ഷൃയപുത്രനാകയാത, ന്യായ 
വിധിയും നടത്തുവാ൯ അവന്നു അധികാരം കൊട്ടത്തു. 

കബറകളിത ഉമ വ൪ എല്ലാവരും അവനെറ ശ 
ബ്വയെംകേട്ട് , നന്മച്ചെയ്യുവ൪ ജിപന്െറ ഉയിത്തെഴ്ുന്നേ 
ലിന്നും തിന്മചെയ്യുവര് ന്യായവിധിയുടെ ഉയിത്തെഴ്ടു 
ന്നേല്പിന്നും പുറപ്പെട്ടവാന൯ുളള നാഴിക വരുന്നു. ഇതിത 
നീങ്ങാം ആശ്ചയ്യപ്പെടേണ്ടാ. 

നിങ്ങാംക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിനെറ തആൃത്മാലോട്ടകൂടെയും ഉണ്ടായിരി 
ക്കട്ടെ. 

ഭ സ്ര്ര്യെടിതം. (മത്താ. ൨൫. ൧-൧൩.) 

അപ്പോം സ്വഗ്ശൂരാജ്യം തങ്ങളുടെ ഭിപയക്കിക 
ഒ&െ. എടുത്ത. മനെവാള നെയും മനെവാട്ടിയെയും എതി 

രേല്ലന്നതിനു പുറപ്പെട്ട പത്തു കന്പകമാരോട്ട സദൃശം 
ത്തൃക്ും. 

൧൫൬൬ണ്ണാതല് അവരിത അഞ്ചുപേര് ബുദ്ധിയുളള വ 

രും അഞ്മുപേര് ബൃഖധിയില്ലാത്തവരും ആയില്ന്നു. 

ആ ബുഡിയില്ലാത്തവ൪ തങ്ങളുടെ ദിപയക്ടി 

കഠം എടുത്ത, എഴ്ലന്തു എടുത്തില്ല. 
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ആ ബുദ്ധിയുള്ള വരോ തങ്ങളുടെ ദിപയക്കിക 

ഭോട്ടകുടെ പാത്രങ്ങളില് എണ്ണ എടുത്തു. 

ഫ്റന്നാല് മനെവാ൫ന൯ താമസിച്ചപ്പോഠം, അവര്൪ 
എല്ലാവരും നിക്രാമയക്കം പിടിച്ചു ഉറങ്ങിപ്പോയി. 

പ്പാതിരാത്രിയില്: ഇതാ മനെവാ൭ന൯ വരുന്നു, അ 
വെറ എതിരേല്പിന്നു പൃറപ്പെട്ടവിസ എന്നു ആല്പ്യപി 

കി ഉണ്ടായി. 

അപ്പോം ആ കന്യകമാര് എല്ലാവരും എഴ്ന്നേ 
ററ് , തങ്ങളുടെ ഭിപയക്ടികളെ തെഭിയിച്ചു. 

എന്നാത ആ ബുഡാിയില്ലാത്തവ൪ ബുദ്ധിയുളള 
വരോട്ട: ഇതാ തങ്ങളുടെ ദിപയക്ഷികം കെട്ടപോയ 
തകൊണ്ടു., നിങ്ങളുടെ എണ്ണയില് നിന്നു തെങദറംക്കു ത 
രുവി൯ എന്നു പറഞ്ഞു. 

ത്ആ ബുദ്ധിയുടആ വ൪ ഉത്തരമായിട്ടു : ഞങദംക്കും 
നിങ്ങറംക്കും പോരാ എന്നു വരാതിരിപ്പാ൯ പില്ലന്നവ 
രുടെ അട്ടക്കത പോയി പാങ്ങിക്കൊര്ംവി൯ എന്നു പഠ 
യ്യൂ്നു. 

അപര പാങദുവാ൯ പോയപ്പോര്ം, മനെവാഉ൯ 
വന്നു. ഒരുങ്ങിയിരുന്നപര് അവനോട്ടകുടെ മനെവറ 
യില് പ്രവേശിച്ചു. വാതിത അടെക്കപ്പെടടകയും 

ചെയ്യു 
എന്നാത ഒട്ടക്കം ആ മറേറ കന്ൃകമാരും വന്നു: 

കത്താവേ, കത്താവേ, തെങ്ങംംക്കു തറക്കേനെമേ എന൯ 
പറയു. 

എന്നാരു അവ൯ ഉത്തരമായിട്ടു അവരോട്ട: ഞാ൯ 
നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്നു സത്യമായിട്ടു ഞാ൯ നി 
അഒദേമളോ$ പറയുന്നു എനു പറത്തു. 



൧൧൫0 

തആതൃകയാത ആ നാളം നാഴികയും നിങ്ങര്ം ആറി 
യായ്രകൊണ്ടു ഉ നെന്റിരിപ്പി൯. യ 

നിങ്ങാംക്കെല്ലാവക്കം സമാധാനമുണ്ടോയിരിക്കട്ടെ. 

നം, നിന്െറ ത്തൃത്മാലോട്ട കുടെയും ഉണ്ടൊയിരി 
ക്കട്ടെ. 

്് അതിസൌ ശേഷ്കം. 

മുത്തന്യാ 
പട്ടക്കാരന്. നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു, ഭംഗിയോടെ 

നിനു, സങ്കടത്തോട്ടം മുഃഖത്തോട്ടം, ദൈവത്തെ 
സ്ധാദിപ്പ്റ്ക്കന്ന ശബ്ല്ത്തോട്ടം കുടെ കുറിയേലായി 
ണ്ഡ്ഡ്രോ൯ എന്നു പ്രുതിവാകൃമായി ചൊല്ലണം. 

ജുനംം ഗറിയേലായിം ഡ്സ്ലറാന. 
് ര 

(കത്താവേ, ഞങ്ങളെ ന അനുഗ്രഫിക്കേണമേ.) 

പട്ടകാര൯. മ്രനെത്തിസെറയും പേര്പാടിനെറയും 
ഉടയവരും, തആത്മാക്ക ൫ടെയും സവ്വ ജഡ്വത്തിനെറയും 
ദൈവവും. ഒിവനെറയും മരണത്തിന്െറയും മേല് അ 
ധികാരമുഉ8 വരും ആയ മ് ശിഹാതമ്പയരാനേ, നീിന്നോട്ട 
ഞെങദേം അപേക്ഷ്ഷിക്കുറ്നു. 

നം. കദറിയേലായിട ഡ്ഡ്രാസ. 

പിട്ടക്കാര൯. ഞാ൯ പുനരുത്ഥാനവും ജിവനുമാകുന്൯, 

എന്നില് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവക്കും നീത്യങ്ഭിവസ 

ഉണ്ട്. അവന ന്യായവിധിക്കു വരാതെ, മരനെ 
ത്തിതനിശര ജിവങ്കലേക്കു കടന്നിരീക്കുനു എന്നു അത. 

ഭിച്ചെയ്യവനായ തെങ്ങളുടെ മ് ശിഹാതമ്പുരാനേ, നി 

ന്നോട്ട തെങ്ങള്ം അപേക്ഷ്മിക്കു ന്നു. 

ജനം. കുറിയേലായിസ്റ്റോ൯. 
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പട്ടഷാര൯. ഞങ്ങളടെ രക്ഷകനായ മ് ശിഹാതമ്പയ 

രാനേ. നിനെറ പവീശൂധധ സഭയുടെ സന്താനങ്ങള്ലായ 

സകല പിശ്വാസികളോട്ടം കുടെ ഞെങ്ങളെയും നിന്റെറ 

രാജ്ൃത്തിന്നു യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കേണെമെന്നു നിന്നോ 

ട തെങ്ദര്ം അപേക്ഷ്മിക്കുന്നു. 

ജനം. ക്മറിയേലായിദഡഡ്ഡോന്൯. 

പട്ടക്കാരന്. കുത്താവേ., നിസെറ രദ്ദൊമത്തെ എഗ്ഗ 
നള ത്തിജംത നിനെറ എതിരേല്പിന്നായി പുറപ്പെടടവാ 
നും, നിനെറ സകല പര ശൂദ്വന്മാരോട്ടംകുടെ തെങദം 
ഒരുമിച്ചു, നിന്നെയും നിന്െറ പിതാവിനെയ്യും, നിനെറ 
പരിശു റുഹായെയും ന്മൃതിപ്പാനും തക്കവണ്ണം, സ 
ന്തോഷ്ചം വരുത്തുന്ന നിരെറ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലിനെറ 
പ്രകാശമുള്ള കതിരുകളെ ക്കൊണ്ടു, ഞെങ്ങദുടെ എല്ലാവ 
രുടെയും തൃത്മാക്കളെ പ്രുകാശിപ്പിക്കേണമേ. 

നാം ഉച്ചത്തില് മൂന്നു പ്രാവശ്യം കുറിയേലായി 
ഡ്ഡ്യോ൯ എന്നു ചൊല്ലണം. 

ജനം. ്മറിയേലായിഡ്റ്ഡോന൯ു. 
ക്മറിയേലായി$€ ഡ്ഡ്രാ൯. 

 അദിയേലായിട ഡ്ഡ്ാ൯. 

“ യാത്രാഗിതങ്ങശ 
12,൨൧൯ ൧] . 1ലാ7൨- |], ൨൦൧ 
കന 

ം ൧ 

ചം ഴു എം ഥ ന 

$ ദ്വ ഠി പഠ്ഫ] 2 

രു 2. ന് 

ഴം പി ചാ സിക. 



൧൧൧ 

മദൈവപത്തിനെറ ഭവനത്തിലേക്കു തെങ്ങള്ം പോ: 
കുന്നു എന്നു അവര് എന്നോട്ട പറഞ്ഞുപ്പ്യോം ഞാ൯ 
സന്തോഷ്ഷിച്ചു. 

റ ി ൩ ഥ പം ൭ ₹ ഴു കഥ എ. 
. 12൧ 5൧൦ . 12൧ -൨൧൨.ഥഠ 12] ൧ 

൫ ി ി 

ടിക 0൦-൧൦ 

നമ്മുടെ കത്താവു എഴുന്നള്ളി, മരിച്ചവരെ ഉയി 

ത്തെഴ്ുന്നേല്ലിച്ച്' എല്ലാ വിശു ഡന്മാക്കും ത: ൭ 
ണഞ്ടാക്കുന്നു. 

നമുടെ കത്താ_വെഴ്യന്നള്ളന്നു 

മരിച്ചവക്കുയിരും_പ്രത്യാശയും. 

൩ 2 4 ച്: ഥ് ൧0 ഥ ക: 

ഥീഠ ം1കാ്ഡഥ ക . 1ൂഥു ൦൧൧൧൨൧ 

്ം ്  ടട . 1൧൧൨൧. 

ശ്രഡധിമാന്മാ൪ കത്താവിസെറ ഭവനത്തില് പാത്തു, 
സൈനൃങ്ങളോട്ടകൂടെ സതി പാട്ടന്നു. 

കത്തഭവനെ__പിശുദ്ധ൪ പാക്കുന്നു 

സൈന്ൃങ്ങളുമാ ധി._സ്കൃതിയും പാട്ടന്നു. 

ഗ ി ഥ് 2 ക ഴു ഥ ഴു 2 ഥ൧ 

പു൭ൂാ . ൧൧൧1൧ ൧-൭. .ഡ്ര൧ വഠി ൨ 
൭൩ 2൧% നു, 098 ൧ ടു 

15% ഫചചഥ . 15. 

കത്താവേ, മരിച്ചവരെ ഇമെപ്പളവിത ഉയിത്തെ 
ഴന്നേല്ലിക്കുന്ന നിന്െറ എഴുന്നള്ളത്തിസനെറ നാഴിക മറ 

ത്തെൊരിക്കുന്നതാകുന്നു. 



മമാ 
പ 

മരിച്ചവരെ ൭.രു ഞൊടിയിടകൊണ്ടു 

ഉയിപ്പിക്കും നേരം_മറവിലിരിക്കുന്നും 

ഥരുംം ? ം ഴു 0 ത്സ 9 ടം 

പു ച 1_2൧ടെഥാ ൩ . 153 0൦൩ 11൭ 

ഥഥംം ചി ഴു ളം 

൭ 17൧൧൧൨ പിട ം പന൨൧൨൧൧ 

തരെറ മുനപാകെ സകല രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യ) 

മായിരിക്കുന്ന രാജഭാവിസെറ പ്രത്യക്ഷത മഹാഭയങ്കരം 

ത്തൃകുന്നു. 

രഹസ്യമെല്ലാം--പരസ്ുൃമാക്ും 

രാജാവിദെറ_വരവു ഭയദ.രമേ. 

ന വ. 
ക 0൬൩4. 4.൧൧ 

മശിഹാ വന്നു അവരുടെ അധികാരം മായിക്കു 
ന്നതുകൊട്ടട് . മരനെത്തിന്നു തോല്വിയും സാത്താന്നു 
വിലാപവും തന്നേ. 

മരണത്തിന്നും_സാത്താന്നും കക്ജും 

മ്ശീഫാ മായിക്കം_ അവരടെ അധി കാരം. 

യ ഥ മി ി [ലി ഡു ക ഗു 

ച്ഥചഥഠ . 12൨൧൭ (൧. 1212) 
ചി ക ന ം ഗ അം. 

4. |2.:൨൧൧൧ പൂ൧ീഠ . 12൧ 

നക്ുടെ കത്താവു മഹത്വത്തോടെ ഘോഷ്ഷമായി 
റങ്ദിവരുന്നു. മരിച്ചപര ഉ യിത്തെഴുന്നേറവ സൃതി 
പാട്ടന്നു. 

വരുന്നു നാഥ൩_ഷഘോക്ഷത്തോടെ 

മരിചവരുയിര്തു് -സ്മൃതിപാ ടുന്നു. 



22൧4 

] ി 1 മക് ന് 
ഠാ ം 1൧ഠാ മാവ ടം? പം. 

റ ഴു ഴു ി ി ക മ 

റും 12 ൧. 0൭ ടയ ം ചാ 

സ്വകല തിരത്തെടുക്കപ്പെട്ടപരും മനെവാള നോട്ട 
കൂടെ പ്രുവേശീക്കേണ്ടതിനു ഉന്നതത്ത്ലെ മനെവറയു 
ടെ വാതില് തന്നിരിക്കുന്നു. 

തീരഞ്ങെടുകപ്പെ_ട്ടവ൪ പകാ നായി 

മണാവറവാതില്.-തുറന്നിരിക്കുന്നല്ലോ. 

ഥ ൧൭. 2 കഥ ഥ ജു കഥ 
൧൧൦ ക ഠാ നടെ പം 12൨൧ വി 

1 ഴു ചം ടു് ഴു ൩.൦2 

ടം 12 ൭൧൧ക.ഫഠ ല് ]2ചഥ൧ 

സ്രക്കാവിസെറ ശബ്ത്തിങ്കല് മരന്നെം മാഞ്ഞു 
പോകുന്നു. മരിച്ചവര് ഉ യിത്തെഴുന്നേറര രാജഭാവിനെ 
സൂൃതിക്കുന്നു. 

മ്രണം മായ്കുഛം-ദൈവത്തി൯ ശബ്ദം 

മരിച്ചവരുയിത്ത_ങ്ങവനെ വാ ക 

൭൩ *? ള് ചി ഴു ഴ് ഥ മ് 

൨൭.൧ . [7 ക. റി ല് (ഥാ നച 

൩ 2 ട് ം ഴു നം. 

്ം 1:൧൧ ച൨ച൨ഥഫ൧ഠ . 12൧൧ 

നമ്മുടെ കത്താവിരെറ ദിവസം പെട്ടെന്നുദിക്കു 
ന൯ു. അവന മരിച്ചവരെ ജിപിപ്പിക്കയും, കബറടക്ക 

പ്പെട്ടവരെ ഉയീത്തെഴ്ുന്നേല്ലിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

കത്താവി൯നാപെട്ടെന്നുദി ക്കുന്നു 

മരിച്ചവരെ താ൯ ഉയിപ്റിചീട്ടന്നു. 



4 22൭ 

ളി ഴു ത്ഥ ഴു ത്ഥ ലി ന 

12 . ൧൧.൧ 1൭൭൧൧0 . ൧൧ 1.2൧ 

2 ക 07 2൧24 ഴ് 

ലും 1ഥ്ാറ്മാ ന്ഥം ക 1൧൧ 

പഷ്ടീസായുടെ അവകാശിയേ, സമാധാനത്തോ 

ടെ വരിക ഏന്നു ക്രോബേന്മാ൪ പിടിച്ചു പറകയും സ്രരാ 

ഫേന്മാര്൪ പാട്ടകയും ചെയ്യുന്നു. 

പഠുദീസായി-ന്നവകാശിയേ, 

വരിക എന്നു _ദ്ൂൃത൪ ചൊല്ലുന്നു. 

2 ഴു ഴ്ച. ഥു ടം കി മി ി ചി ഉ 

12൨) . ൧൦൭൭ ൪൨൧ . 12൧൨൧൧൭൧ പു 
00 കു തം ഴു ലം 

റം നി [_ച_കാഠ മ ലി. 

ഞങ്ങളടെ രക്ഷിതാവായ യേശൂവേ, നിസെറ ക 

യില് മരനെവും നിസെറ ഇഷ്ത്തില് ജടിപനും ഉള്ളതു 
കൊണ്ടെ നിനക്കു സൂത. 

നി൯ പക്കത താ൯.ജീവനും ദൂതിയും 

അതിനാത നാഥാ-നിനക്കെന്നും സ്ലോത്രം . 

. 1212) ൦൭ പഥ. . ഥമ (4൧ . 12]: ഥാ 

൭ ചവ 4൧ 

നമ്മുടെ രക്ഷയ്മു്ഛായി വന്ന കത്താവു, നമ്മുടെ പൂ 

നതത്ഥാനത്തിന്നായി വരുവാനിരിക്കുന്ന. 

രക്ഷഷ്ക്ായി_വന്നോരു നാഥ൯ 

ഉയിപ്പിപ്പാനായി_-വരുമേ ഇ നയും: 

ലം 
ടി ് ചൂാ 1൧൨൧൭ 

15 



2൧൧൫ 

നിദെറ സ് ഭീബായിത സങ്കേതം പ്രാപിച്ചിരിക്കു 
നന തആത്മാവു, നീരെറ എളഴ്ന്നള്ളത്തിനെറ ദിവസ 
ത്തില് നീനെറ കരുണയെ കാനെം. 

സ് കൂ്]ബായിത ആവശ്രയിച്ചോരാത്മം 

നി൯ വരവിദ.ത_കരുണയെ കാണും. 

[പി ഴു യ്യു [കി ടീ. ൭൩ ലു [1 സ്സ് കി 

൭-4. ക്വ ൨ക൧. . ൩-൭ വ്ര 

ഴ് മം 2 റ, ഴു ചി 

ടം ൧0൧൧ ചാ] [0 12൨൧. 

മരനെത്തെ മായിക്കയും, നമ്മുടെ മരനെത്തെ ജി 
പിപ്പിക്കയും ചെയ്യു നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശ്രവി 
നെ നാം വന്മിക്കുന്നു. 

മരണം മായ് കുടി വിപ്പിചിടും 

മ് ശിഫായെ നാം വന്ദിക്കുന്നു. 

ടം ്ി ര ന, [ ഴു മി ജി റ 

ചാ . 12ക൭ഖഠ ലേ .പ്റ്ഥ ൨ ഡ്ഡ്ര 
മം ടു ഴു ൫, ൩ ഥ് 

൦ ന്നഥടെ. ടാം മാ 
ര (, ന 

കത്താവേ. ന്യായവിധിനാഭ്ലിത അവ രണ്ടിനോ 

ടം കരുനെ കാണിക്കേണ്ടെതിനു ശരിരവും ആത്മാവും 

നിനെ വന്മിക്കന്നു. 

ര ഭൂഫങ്ങളു.ം-ത്തൃത്മാക്കജ.ം 

കൂപഷ്ക്രായ് നിന്നെ. വന്ദിചിടുന്നും 

ചു ൩ ഗ നി ി ച്ഛ ഴു ഴു കക 

പചിംഥഥഠ .. 0൨൧൧൭3 [11 ൽ ടി പി 

യും 120 പൂ് ൭ ൭൭. 
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എരെറ സഹോദരന്മാരേ, ദ്ൂരമസ്ഥലത്തെ നാം 

കടന്നുപോകണം. നമ്മുടെ കപ്പല് സന്തോദ്കങ്ങളുടെ 

തറമുഖത്തൃ ചെന്നട്ടക്കും. 

കടന്നുപോകാം _ഭ്രമതസ്ഥാനത്തെ 

തുറമുഖത്തത്തു_ കപ്പല് എത്തിഴും 

൧0 2 യു ച്ച 0 ഥ ചി ചി ഥ് സ്സ് 

. 1൧൮൪൧൦ . പറ്ചാ പി . ൧൨൧൭. സ്ര 
0 ചി ഴു മീം ക്ക. 

്ം ച. 1:ഠ]ഠ 50൨൧] 

നിസെറ ശരിരരക്തങ്ങള്ം ഞൊ൯ അന്ുഭവിച്ചിരി 
ക്കുന്നു. നീനെറ ശബ്ദം എന്നെ ഉനെത്തുകയും, പുന 
രുത്ഥാനത്തില് ഞൊനെഴ്ചന്നേറദ് നിനക്കു സ്യോത്രം 
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമാറാകേനെമേ. 

നിന്നെ ഈ ഞാ_നന്ദഭപിച്ചതിനാര 

വുനരുത്ഥാ൭൩സ്പേത്രേം ചെയ്ക്ി ൦. 

ഥ ഴു ൩ ചി ഗ ം ഴ് ൩ റു 
പ് ]ഠന്പ പ - ശോ നച ര 

ക ിഥ ചാ 1521. കി ണട് 
കത്താവിനെറ സ് ഭിബാ നമുക്കു പാലമായിരി 

ക്കട്ടെ. . അതില്കൂടി നാം ദ്രമസ്ഥലം കടന്ുപോക൦നെ.. 
കത്ത൯ സ് ള'ബാ_പാലമായിട്ടം 

അതിത്കടി നാം_കടന്നു പോയിട്ടം. 

ച 11൦ യി ച 

സം ം ംഗിൂഥാ 1൧൨൭ 



൧൧൫ 

നിസെറ കൃപ നിമിത്തം ഞങ്ങളടെ മേല് അനുഗ്ര 
ഡം ചെയ്യേണമേ. നീസനെറ എഴുന്നളളത്തിനെറ ദിപ 
സത്തില് നിനെറ കരുനെയെ തെങ്ങിം കാനെമാറാകേ.: 
നണെമേ. 

കൃപയാലെ നി.-അനുഗ്രഫിച്ചിടുക 
നി വരും നാളിത്_കരുണം ചെയ്യടനമേ. 

ഇ ഴു തക 2 ി ചി ഗ 2 ക -൨൧൧ഠ . 14൧൧ ചീ? . 12 ]ക.ഥക. 

൭ 12൧൧ വ്ച്ധട . 1൧൧൨൧. 

പൂതിയ സൂയ്യന൯ കബറടക്കപ്പെട്ടവക്കു ഉഭിക്കുന്നു. 
അവര് മരിച്ചവരെ ഉയില്ല്യിക്കുന്നവന്നു സ്ൃൃതി കരേ 
ററുന്നു. 

പൂതിയ സൂയ്യസ_ഉ ദിചീടുന്നും 

മരിച്ചവരുയിത്ത_ങ്ങനെ വാക്ക്ിടും. 

൧0ഴു,ം ത ഫ് ൫ ഇ റഥ ഉമ, 2 

൧൧൧ . 15൨൭൨൧ക) [1ലഠ . 1.൭൧൨. ൧൧ 
൧0 0 ഴു ക ി ഴും 

യം 12.5൧. പകാ . പഠാന് 

ക്കുലൂത്തിനെറ ശബ്ദൃത്താലും, കാഹള ്വനിയാ 

ലും സകല വംശങ്ങളും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു. 

ക്കുഴത കാഫള.--നാദം കേട്ടിട്ട്. 

സവയ വം.ശ..ങ്ങളു.ം ക്രടിടുന്നു. 

ക്ക 0 രം ലി ടിം ക്ക 

൧ പ ടവ് 12൭ - ധുധരഥ൧ഠ ധ൧ഠഠ൭൧ 
കട 9 2 ഒഴു വ 

ടം 1കായഥാ ചാകാ . കടാ 1൭]! 



൧൧൭ 

സഭയും അതിസെറ സന്താനങ്ങളും പിതാവിനെ 

യും പുത്രനെയും പരിശു വൃഹായ്വെയും മുട്ടുകുത്തി പ 

ദ്മിക്കും. 
സ്വഭയും അതി൯ സ൩൨.ന്താനങ്ങളു.ം 

പിതൃ മൂത്ര ൮-ഫായെ പാഴ്ടു ൦- 

ക [ഫാ കം! ൧൭൧ ]2ച൦൦. കാ ൧ 

ഴു റ് 0 ഴു ൫൩  ₹ ഉ ൬ € $ ം 

പായം . 12൧൧ 5൭5൭0 . 153 1 എ 
നം. ഴു 6 ി 

൭ 10൧൧ 2൧ലാ . 2൧൧ 

തിരുപിഷ്ൃമുണ്ടായി മരനെം ആസ്വദിക്കയും, മരി 
ചുവരുടെ ഉയിത്തെഴ്ന്നേല്ലിനു പ്രത്യാശയെ നമ്മില് 
പിതയ്ലയും ചെയ്യു ടിപനുമ്മവനായ താന് പാഴ്ചപ്പെട്ട 
വനാകുന്നു. 

മനസ്സോടെ മരണം_പ്രാപിംച്ചയിപ്പി൯.-- 

പ്രത്യാശ തന്ന-നാഥാ സ്ലോത്രം: 

1 1 ി ഴു ചി 2 

10൦൩ (റ 3൧ 3൨0 1. . ചാ 1൩൭. 
റ ൧ ൧ നി ചി ി 

ക ശവ ൭ . 1൭൨൧. 
സിനായിപവ്വതത്തില് ഇറങ്ങി പന്ന ദൈവം, 

രെ നട്ടം മുശെക്കു വെക്ചിപ്പെട്ട 
ത്തിയിരുന്നു. 

സീനായിമേലിറങ്ങി._പുനരുത്ഥാ_നത്തെ 

മലശെകുഠിയിച്ച_ദേവാ സ്പലോത്രം. 

ക യു ക യു ഥ മം ഴു യ ഥു ൧ 9 ടക] .ചഥപ്ഹ ടഠവലാ 15. 1൨൭] 
02 ഥഴു 

4 | 



ഥാ 

ഞങ്ങളടെ കത്താവേ, ഡ്വഗ്ലിയമായ മേലുള്ള 
ഉനര്മശ്ശേമ്മീരു നിനെറ സന്നിധിയില് നില്ലാ൯ തെങ്ങ 
൫൭ യോഗ്യതയുളള വരാക്കേണമേ. 

മേലുട്മ യെറുശാ_.ലേമ്മില് നി൯മു൯_ 

നില്ലാസ നി ഞങ്ങളെ _യോശ്യരാക. 

ന് നം പ. റ റ 9 

ക പ്പാ 1൦.4. ം ൧൨൧൭൧ പധറ്്൧ 1൧.൦ 

൧0 ക ു കി ന് ഴു പ്, 

. ൧൨൭ 5-൧ റ്റം പ്രകാ 

കത്താവേ, നിരെറ ശ്രേഷൃതയുടെ മു൯പീല് നി 
സെറ അടിയാരായ ഞങ6േറം ചെയ്യുപോയ പാപങ്ങളെ 

പരിഹരിച്ചു കഷമിക്കേനെമേ. ; 

കത്താഭവേ, തിരുമ_ന്നടിയാ൪ ചെയഷ്യു- 

അകൃത്യങ്ങള് നകി യിനി $ 

ലി കച്ച് ഴ് ഇ സു ക ഥു റ ു ം സു 

റാ)". ൧൦൧൧ . ഗ്ര [4 
൭ ഇ ൩ ട്ടം ൭൩ 28 

ഞങ്ങളുടെ കത്താവേ, നീിനെറ കഷ്മാനുഭവങ്ങ 

ക്ലിത സങ്കേതം പ്രാപിക്കുന്ന തേങ്ങ, നിനെറ എഴ്"് 

നമള ത്തിനെറ നാളില് തളളപ്പെട്ടവരായി തിരരുതേ. 

ത]രുകക്ടുപ്പാടില്--.സ€ കതപ്പെടുന്ന- 

ഞങ്ങളെ നി൯ വരവിത്..തമ്ളമീടരുതേ. 

ഥ പം 2 9 ൧ ൧ ട് താ ഴു 

മ 1201 ച 1-൧ ം 1൧ ൧൦൧൧ 

ന ന ് ഥ 2൧ 

ഴും 2൦02൭? ടി രു റഫ 
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കത്താവേ, നിനെറ തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങറം ഏ. 

ററുപറയുനൂ. നിനെറ പാശാനംപോലെ ഞങ 

യും നി ഏററുപറയേനെയമ. 

നാഥാ ! നി൯ നാദം കൊണ്ടാടുന്നെത്ഭഗം- 

അടിയാരെ നീയും_കൊണ്ടാടണറഥേ 

൧ 9 ടേ? 2 സ ഴു ത ത 0 ച്ച 

രി . ൧] 20൧ ൧൧ . ്ര് (കഥ പഥ 1] 

6 82 ച്ചി ൧ 2 ഴു 

മം നി ൧ .ചൂ൧ തം 

കത്താവേ, നിരെറ തിതമുഖ സന്നിധിയിതനീ 
൯ തെങ്ങളെ തള്ളിക്കളയരുതേ, നരകത്തിതനിന്നു 
തെങ്ദേളെ നി രക്ഷ്മിച്ചുകൊമ്ദആനെമേ. 

തിരുമു൯പില് നിന്നു _തഭഭാതെങ്ങളെ _ 

നരകത്തിരനിന്നു-രക്ഷിക്ണമേ. 

൩ എല 2 ന്നു ട് 2 ഴും ഴു ഴു ചി 

1-4 11ഠ .1൧൨൧ഥ൧ 2-൨. . ധാ പ്ഠാഥാ 
൫ . 2 ഥ ഴു ട് 

ഴും 10-൧൧. 1൭. ം റചാ 

എസെറ പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, നാം മരനെത്തിനെറ 
നാഴികയെ ഓക്കനെം. നാം നിന്ദ്യമായ മ്ല്ണാകുന്നു എ 
നുമആത മറന്നുപോകയുമരുത് . 

ധ്സസോദരരേ, നിങ്ങ൦ം_൦റകഷാതെ മരണെ 

സമയമോത്തു കൊഠംവി൯൨.മണ്ണത്രെ നാം. 

൩ കംം ൪ ഗ റു ഗ 

കയ . 1.5൨: 1521൭ . ൨൧൦൧൭ പച് 
02 ി മം ഥു ച്ചി ഴ് 

റി ൭൨൨൧൭ . 14.൧ പ 
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ഞങ്ങളുടെ രി. നിധ പ്രതൃക്ഷതയു 
ടെ നാഭ്ടിത ഭാഗ്യകരമായ സ്ഥലത്തു ഞങ്ങളെ നി വ 
സിപ്പിക്കുകയും, പെള്ള നിലയങ്കി നു ധരിപ്പ്റിക്ക 
ഡും ചെയ്യേനെമേ. : 

ഭാഗ്യസ്ഥലമതിത്_വസിപ്പിക്കെങ്ങളെ. 

നീതിയീ൯ അങ്കി _ധ രിപ്പികണമേ, 

ര . കഥ ടവ . 1൧൧൧൨ ചി 

൦ 1൧൭൭ റീമാ ൨൪ 

കത്താവേ, ഭാഗ ൮)സമ്പൃള്ണ്ണുമായ മിതെയുഉ പവദി 
സായിരു തി മ കുടെയുഭൂളഉ പ വി 
നു തെങ്ങടെ അര്ഹരാക്കേനെമേ. 

പടുദ്സിത ഭാധൃം--തന്നു ഞങ്ങളെ. 

വിശുദ്ധരി൯ പന്തിയിത_ഇരുത്തിടണാമേ. 

കം 0 ദ്യ 2 ൧൭ ി 2) ച്ച് ഴു ഷു 

൨൧൨ . പാക .പചാ] ഠ] ൧൧] 
ല് ലിം [ത 

ലി 15൨൨൮ | [॥ രം 

എനെറ സഹോദരന്മാരേ, നമ്മുടെ നാഭകര്ം പു 
കപോലെ മാഞ്ഞുപോകുന്നു എന്നതു നിങ്ങദം എല്ലാ 
സമയത്തൃം ഓത്തകൊംവി൯. 

ആവപിപോത നമ്മുടെ നാക കടന്നു. 

പോകുന്നെന്നെപ്പോഴ്ച ം_ഓത്തിട്ട്വി൯. 

പോ, 1/2്.മ്ലി രര. ച് 
ടിക ടവം 
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കത്താവേ, സത്തോക്ഷങ്ങളുടെ സ്ഥലമായ പ്ര 

കാശിതമായ മനെവറയിത നിനെറ ശ്രദധിമാന്മാരോടേ 

കൂടെ ഞങ്ങളെ പ്രപേശിപ്പ്ിക്കേനമേ. 

ഞങ്ങഠം പ്രകാശ_ത്തി൯ മണവറയിത.- 

വിശുദ്ധരോടടക്രടെ _പകിടണമേ. 

ഴു ക. ൦9% ൬൩ ചി ഥ മം 0 ക 

ഥ്ഥിം . 0൭൬൩൧൧ ൧൧൭൦ . 1൧൭൨൧. പ ൧൨ 

൫൩ ₹ നം. ാഥ ൭. നി 

4 124൧ 1ചചാഠ . 1൧൮ 0൩൬ 

കത്താവേ, ഉയിത്തെഴുന്നേല്പും പുതിയ ജഭിവ 
നും നിയാകകൊണ്ടു, അവരുടെ കുട്ടങ്ങളിത നീനക്കു 
ഞെങ്ങര്ം സൃതി കരേറരമാറാകേനെമേ. 

തുയിപ്പം ജീപനും_നിയാകയാടെ_ 

അവരോടു കരടെ _സ്മൃതിപാടുമെങ്ങഠം. 

ഴു ഴു നി 

൭ ൧.5൦ പപ്പ൧ ം ല് 12ചാഠഗഠ 1൧൨൧. 

ക ലി 
ലി ഥ് യ്യ് . കാലാ ചാട 

കത്താവേ, നിനക്കും നിസെറ പിതാവിനും പരി 
ശു റൂഹായ്്ുചചം സതിയും “ സ്ഷലോത്രവും എന്നെന്നേ 
ക്കം ഉ ങഭായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. 

നീനക്കും താതന്നും_വിശുദ്ധ൮-ഹായ്യു,ംം 

കുന്നെന്നേക്കും സ്യോത്രം_ ആമ്മിനാമ്മി൯. 
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വാക്യങ്ങളും ഈനീസായും 
1. കുത്താവു അതഭിച്ചെയ്യന്നു : ഞാന തന്നേ പുന 

രുത്ഥാനവും ജിവനും തആകുന്ു൯ു-എന്നില് വിശ്വസിക്കു 
നവ൨൯ മരിച്ചാലും ജിവീക്കും---ജി പിച്ചിരുന്നു എന്നില് 
വിശ്വസിക്കന്നവ൯ തആരും ഒരുനാഭുൃം മരിക്കയില്ല. 

ഫാ ! ഏന്തുഖേദം_ ഈ കാഷ്ട_അതിദുഘഖംം 

ചിന്തയിലേററം_വെത്ുരുകും_സ്വോദരരേ, 

എന്തിങ്ങനെ_മ൪തൃകുലം-ദുതയു അ-ന൯ുടപികിടുന്നു. 

ചന്തമേറും_മേനിയാകെ ച് ഞ്ഞഴിഞ്ഞു_ദ്രവിച്ചിട്ടന്നു. 

9. ഈ ലോകം കടന്ുുപോകയും, അതിനെറ മോ 
ഹങ്ങദം ഒഴിഞ്ഞുപോകയും ച്െയ്യന്നു--എന്നാലോ 
ദൈവത്തിനെറ ഇഷ്രത്തെ ചെയ്യന്നവ൯ എന്നേ 
ക്കം നിലനില്ല,ന്നു. 

ഏദസതോട്ടത്തില്_ആദം തി_ന്നൊരു കനിയാത, 

ച. നാശം വനി_ഭൂതചേ-മാനുഷക്കും, 

കല്ലനയി൯_ലംഘനര്ര 0ല്-ഇപ്പരുക്ഷ_ഷ്ക്രീവണ്ണം.- 

ഖേദംം രോഗം മരണം മേദിനിയിത്_വന്നിതയ്യോ. 

കം സ്രീ പ്രസവിച്ച മനുക്ഷ്യസ അല്പായുസ്ണ്ൂള്ളവ 

നും. കക്മസന്മൃള്ണ്ണുനുമാകുന്നു൦-അവ൯ പൃപോലെ 

പിടന്ര പൊഴിഞ്ഞുപോകുന്നു---നിലനില്ലക്ഛാതെ ന 

തുപോലെ ഓടിപ്പോകുന്നു. 

പാപം ചെഷ്യോ-രാദംഫവ്വാ-ഇവ൪ മേത, 

കോപം വന്നു_ദൈവത്തി_ കത നിന്നു, 

പാപവും_ശാവവും_നാശവു-മധികരിച്ച- 

പാപികളായ _മത്ൃക്കലം_ശാപമക്കഠം_ആയീത്ത് നര 

4. തിപ്പൊരി ഉയരെ പഠക്കുംപോലെ മരുക്ഷ്യ൯ 

കഷ്ധതയ്മുായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു൦നല്ല പേരു സുഗന്ധ 

ത്തെക്കാ$ം, മരനദിവസം ജനനദിവസത്തെക്കാള്ു.ം. 

ഉത്തമമാകുന്നു. 
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പാപമതിനാല് മരണം വാ ണീടുന്നു, 

കോപത്താരത നര൪_നരകാഗ്നി_ക്കിരയായിം 

അയ്യയ്യോ മ൭.ഥാ കക്ടം_പൊയ്യ്ുല്ലേ-.ഇതു സര്യം.-- 

ദൈവകോ_പമതിനാല് _ശാപപാത്ര-മായല്ലോ: 

. ഇഹലോകത്തിലേക്കു നാം ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നീ 

ട്ടില്ല---ബവിടെനീന്നും യാതൊന്നും കൊണ്ടു പോകാ൯ 

കഴിയുന്നതുമല്ല. 

ത്ര ഞഞോ നിയു_മെത്രയ_ജ്ഞാനിയുംം 

എത്ര ശക്തനു_മെത്രയ ശക്തനും, 

ഏവരെയു_മൊരുപോലെ_ഭീതിജയഠ.ഥീ മരണം. 

ആദംതൊ _ട്ടിശുവരെയും_ഭൂതലത്തിര_ വാണിടുന്നു. 

6. പൊടി പണ്ടെ ആയിരുന്നതപോലെ., ഭൂമിയി 

ലേക്കു. തിരികെ ചേരും---ത്തത്മാവു അതിനെ നല്ല്തിയ 
ദൈവത്തിങ്കലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകും ---കത്താവു തന്നു, 
കത്താവു എടുത്ത, കത്താവിനെറ നാമം പാഴ്ചപ്പെട്ടമാ 
റാകട്ടെ. 

പ്രരേമമേറിടും_മാതാപി_താകുമു.ം, 

ഓമനയേറഠും _ഭായ്യവു_ത്രാദികമു.ം, 

സ്നേഫിച_വ൪ തമ്മില്_ദേഹം പി_രിഞ്ഞ്ട്ടമ്പോഠം_ 

പ്രേതത്തി_മന്മത വിണു_ഖേദത്തോ _ടലഠുന്നു ല 

7. ദഭൈവപം മരുഷ്ഷ്യനെ നേരുള്ള വനായി സ്ൃഷ്മി 
ചു--അവരോ അനേകം സൂത്രങ്ങളെ അന്വേക്കി 
വരുന്ു൯ു---ഞൊോന നിതിമാനെറ മരനെമായി മരിക്കട്ടെ. 
എസെറ അവസാനവും അവസേറതൂപോലെ ആയിരി 
ക്കട്ടെ. 

മാനിച്ചപറെ_മണ്ണിലേ_കുയക്കുന്നും 

സ്നേഫിച്ചവനെ_ശോകുത്തോ_ടടക്കുന്നും 
സ്റ്റേഡിത൪_ബന്ധുക _ഒളെ.ല്ലാമാകെ_മുറയിട്ടന്നു_ 

പഴിക്കും _പുഴ്സവിന്നു _ഇരയാവാ_നയക്കന്നു. 
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6. സൂയ്യനു കിഴിത പ്രയത്നിക്കുന്ന സകല പ്രയ 
ത്നത്താലും മനുക്ഷയന്നു എനത ലാഭം?--ഒരു തലമുറ പോ 
കുന്നു, മറെറാരു തലമുറ വരുനശര-ഭൂമിയോ എന്നേക്കും 
നില്ലന്നു. 

മരത്ൃയനുടെനാമൂ.ക൦_ പുല്ലിന്നുംം 

വെള്ളത്തിലെ_കുമള യ്ും_തുല്യമെന്നും, 

ചേത്തു ചൊളി_തിരുവേദം_ഓത്തുകൊമവി൯_സത്യമിതു_ 

പാത്തലത്തിര_നിതൃമായി_പാത്തിടാമെ_ന്നോകരുതേ. 

9. സ്മൂയ്യനു കീഴെ നടക്കുന്ന സകല പ്രപ്ൃത്തികളും 
ഞാന കണ്ടിട്ടുണ്ടു---ത്കാശത്തിന കീഴ്ചമുള സകല കാ 
യ്യത്തിനും ഒരു കാലം---ജനീിപ്പാ൯ ഒരു കാലം, മരിപ്പാ 
൯ ഒരു കാലം--സകലവും മായയും, വ൮ൃഥാ പ്രയത്ന 
വും അത്രെ. 

എപ്പൊഴോ നിന്നെ_വിളിചിടുന്നു_സവ്വേശന, 

അപ്പൊഴേ നീയും_പോയീടും_ ഈവണ്ണം 

ഇപ്പോള _നതപിച്ചിടടക_ഇ പ്പോശ വിണ്ടും ജനിക്ക. 

ഇപ്പോഴല്ലോ_ഇ ഷകാലം-ഇപ്പോഠം താ൯_രക്ഷയി൯നാധം. 

10. മനുഷ്ട്യ൯ ബഫ്ുകാലം ജിപിച്ചീരിക്കുന്നു എ 
കില്, അവന അതിലൊക്കെയും സന്തോക്കിക്കട്ടെ--- 
എങ്കിലും അന്ധകാരം ദിഘ്വമായിരിക്കുമെന്നും അവന 

ഓാത്ത കൊള്ളട്ടെ. 

ന്യേശു നിനകായി_ശൃശിന്മേല്_മരിചതു കാണ, 

ഈശന൯ ന്ന്െറ_മരണത്തെ_ജയിചവപ൯ താ൯, 

നാശകനന്െറ_തല ചതർച്ചാ൯_നമ്മെ എല്ലാം ഉ ദ്ധരിചോ൯ 

പിശ്വാസി_കഠംക്കവ൯.__പ്രത്യാശ--യുമുണ്ടാകി. 

11. മരനെത്തിത നിന്നെക്കുറിച്ചു ഓമ്മയില്ല---പാതാ 

കൃത്തിത നിനക്കു ആരു സൃത്ച്െയ്യം ധൂളി നിന്നെ 

സൃതിക്കുമോ ?--അതു നിനെറ സത്യത്തെ ആറീിയി 

ക്കമോ ? 
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യ്യേശു നിനകായി..വാനത്തി_കലേറി, 

താത൯മുമ്പില്_പ്രാത്ഥന_അണുചീടുന്നു, 

വരുവോ൯വേഗം വരുമേ_താമസ..മിരല്ലതും- 

ആയവ൯൩_നി൯ ഖേദം. കഴിച്ചാന-ന്ദം, നല്ലം. 

19. മനുഷ്ഷ്യരൊക്കെയും വെറം നിഴലായി നടക്കുന്നു 
നിശ്ചയം--അവ൯ പ്ൃത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു നീ 
ശ്ചയം---അവന ധനം സപ്പാദിക്കുന്നു; ആല് അനു 

ഭവിക്കുമെന്നു അറിയുന്നില്ല. 

സ്ത്റേഫം നിഠഞ്ഞ._യേശുവേ നി_ന്നാഗമനം, 

ദാഫത്തോടെ_ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങ, 

ലോകത്തില്__.ഞങ്ങളെ _ഭോക്ഷമെ_ന്പേ കാത്തു. 

ഖേദമ_ള്ളോരെ നി് മോദിപ്പി_ച്ചിടണമേ. 

19. ഫ്എീല്ലാററിനെയും സാരം കേംക്കുക---ദൈവ 
ത്തെ ഭയപ്പെട്ടു, അപസെറ കല്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു 
കൊഥംക--സകല മനുഷ്ഖ്ൃക്കും വേണ്ടതു അതാകുന്നു. 

നാഥാ നിനെ൨_വരവിങ്കല്_ഞങ്ങഠം ക, 

താതാ തരിക_സന്തോക്കം_.മോക്ഷാവുംം 

എന്നേക്കും_ഞങ്ങാം നിനെ റ_തിരുമുമ്പിര_ആനന്ദി_ 

ച്ഛാലേല്ല._.യ്യ്യാ പാടി-സ്കൃതിചിടുവാ൯.ക്രപയരുധംകം, 

4! ദൂതശരിരം കുഴിയില് വെച്ചശേഷം മന്സ്്ിട്ടകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നു 

പട്ടക്കാരന്. 

നി മഴ്സ്ണാകുന്നു, നി മ്സ്ണ്ലേക്കു തിരികെ ചേരു 
മെന്നു തെങ്ങദടടെ വഗ്ഗുത്തെക്കുറിച്ചു അരുളിച്ചെയ്യവ 
നായ ദൈവമേ. ഒട്ടപിലത്തെ ദിവസത്തിത നിത്യജിവ 
ന്നായി ഉ.യിത്തെഴ്ുന്നേല്ല,മെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ 
ഈ ശരിരത്തൊതെങ്ങും മഴ്ഡ്റിലേക്കു ഏഴ്ലിക്കുന്നു. 

ല് നംം തആആക്മി൯. 



239 
ര താഴെയുള്ള . ഈ എക്ക് ബാ: ലുത്തനിയായുടെ ശേഷം പള്ളിയില് 

വചോ, കുഴിക്കത്. വച്ചോ സഥഭയാം ചിതംപോലെ ചൊല്ലാം. 

എനെറ സഹോദരന്മാരേ, ഞൊനു പാതാ വഴിയാ 
ഡി കടന്നുപോകുമ്പോടടം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കല്ലറകളെ 

ഞൊന് കണ്ടു. അതിനുള്ളില് എല്ലാത്തര ബലവാന്മാരും 
പ്രപേശിച്ചിരുന്നു. പലതര മല്ലന്മാരും അതില് പാ 
ക്കന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കാചടികം നാശത്തിലേ 
ക്ക. മറിച്ചിടപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്രേഷ്ടൂുമായ എട്ടുകാലികള്. 

അവയ്ലുഭ്കരിത വല കെട്ടിയിരുഷു. അപ്പോം ഞൊന്൯ 

അതിന്നരീകെ ഇരുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടു, സങ്കടത്തോട്ടം 
നെട്ടവില്ല്യോടും കുടെ എന്രെറ മേഹിയോട്ട ഇപ്രുകാരം പ 

റത്തെ---െതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിത രാജാ 
ക്കന്മാരും പ്രുഭക്കന്മാരും പൊന്നിനെ ശേഖരിക്കു ന്നതു 

എന്തിന് ?-_ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കില്, 
സൌന്മയ്യമുമ്ളഉവര് തങ്ങളുടെ സെനന്മയ്യത്തിതല് ആഫ്റ്ാ 
ദിക്കന്നത എന്തിന് ?-- ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാന 
മെട്കിത, ധനവാന്മാര് തങ്ങളുടെ ധനത്തെപ്പററി അഹ 

ഒംരിക്കന്നത എന്തിന് ?--ഇ താകുന്നു നമ്മുടെ അവസാ 
നമെങ്കിത, വിദ്വാന്മാര് തങ്ങളുടെ പിദ്യയിത പുകഴ്ന്ന 
ത എന്തിന്ന് ?--ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെകങ്കില്, 

ഒുതാനികര്ം തങ്ങടെ ജ്ഞാനത്തില് പ്രുശംസിക്കുന്ന 
ത എന്തിനു? --ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെകങ്കില്, 

ആധികാരികര്ം തങ്ങളുടെ ശക്തിയില് നീഗളഭളിക്കുന്നതു 
എന്തിന് ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ അവസാനമെങ്കിത, 

യൌവ്വനക്കാര് തങ്ങടെ സാമത്ഥൃത്തിര ചാഞ്ചാടുന്നതു 
എന്തിന് ?--ദൈവികസംഗിതക്കാരനായ ദാവിദേ, ന്. 

നൊ കിന്നരങ്ങളോട്ടകൂടെ നി, വന്നു മനുഷ്ച്യ൯ താല്ലാ' 

ലികനാകുന്നു എന്നും,അവനെറ ദഭിപസങ്ങാം ആവ! 

പോലെ മാഞ്ഞുപോകുന്നവയാകുന്നു എന്നും, പറമ്പി 

ലെ പുള്കുംപോലെ പൂത്ത പാടിപ്പ്യോകുന്നു എന്നും, രര 
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പയിത പാടി ഞങ്ങളെ കേംപ്പ്റിക്ക. ഇത നിമിത്തമായി 

മരിച്ചപരെ ഉയിത്തെഴുന്നേല്ലിക്കന്നപനേ! നീനക്കു 

സൂതി. സകലത്തിനെറയും ഉടയപനായ ദൈവത്തി 

ന്നു സൃതി എന്നു നാം ഉച്ചത്തില് പഠയനെം. 

ഹാലേല്യയാ--ഹാലേലുയാ--ഹാലേലുയാ. 

ഒനം. ദെപമേ-ന്നക്കു സ്ൃൃതി. 

4 ഇവവ്യകാരം മൂന്നു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയ ശേഷം 

മാലാകമാരുടെ നൃതി. 

ഞങ്ങളടെ കത്താപായ യേശ്രമ് ശിഹായേ! 

” ഒക്കൈക്ഷാ 

വിശ്വാസ്പ്രുമാണെം (പുറം 18)---ഫ്രത്താമ്മാ (പുറം 140). 

ആശിീവ്വാദം 

ശവസംസ്കാര ശു ശ്രൂഷ്രമം അവ.ഡാനി ചൂ. 
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ത്ന 
റിപ്പ ച; ന് ക്യ ൻ ള് 

ലു ന്; ഴ് ല്, ൧ ട് 
്് [നി 0 ി ളി [ ക് ച 

1; റ ി റ 



പൈതങ്ങളുടെ 

ശവസംസ്താര ശൃശ്രുഷമ്രമം 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവിന്നും പുത്രന്നും ....... 

പ്രാരംഭപ്രാത്ഥന 

പട്ടകാര൯. സ്കലത്തിനെറയും സ്രഷ്മാവും ൭ഉടയവരനു 
മായ ദൈവമേ. നിസെറ തിരുപിഷ്ഥപ്രുകാരം ഈ താല്ലച്ാ 

ലികജിപിതത്തിതനിന്നു വേര്ട്ടെപത്തി നീനെറ അട്ട 
ക്കലേക്കു നി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പൈതലിനെറ ഓമ 
നമുഖം തെങ്ങളിതനിന്നു മറയുവാ൯ പോകുന്ന ഈസ 
മയത്തു നിന്നോട്ട തെങ്ങാം അപേക്ഷ്ചിക്കു ന്നു. ദുഃഖ 
ത്തിലിരിക്കന്നവക്കു തആശ്വാസം നല്ലയന്നപനായ ക 
ത്താവേ, ഇപ്പോഠം ഈ പൈതലിസെറ വേര്പാട്ട നിമി 

ത്തം സന്താപത്തിലും മനോവേഭനയിലും ഇരിക്കുനനവ 
രായ ഈ നിന്നദെറ മക്കാംക്കു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ആശ്വാ 
സവും സമാധാനവും നീനെറ തിരുസന്നിധിയില്നി 
ന്നു അയച്ചുകൊടുക്കേനേമേ. ഈ പൈതൽ അതിമഹ 
ത്തായ ഡസ്വഗ്ലിയഭാഗൃത്തിന്നു അംശിയായി തിന്നിരി 
ക്കന്നു എന്നും, വിണ്ടും ഈ പൈതലുമായി കാടന൩ 
തിനും, ഒരിക്കല്യം പിരിയാതെ എന്നേക്കും ഒരുമിച്ച പ 
സിച്ച് സത്തോഷ്കിക്കുന്നതിനും., ഒരു സ്ഥലം തെങ്ങര്ം 
ക്കായി നി ഒരുക്കിട്ടുന്ടൈന്നും ഉളള പ്രുത്യാശകൊണ്ടെ ഇ 
വരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മനസ്സിനു നി ശാന്തി നല് 
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കേനെമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശു ഡ്ധ വൃഹായുമായ 
ദൈവമേ, സന്തോഷ്പരിപുള്ല്ണുമായ നിന്മെറ രാജ്യയാവ 
കാശത്തിന്നു തെങ്ങമെ എച്ാവ്രെയും ലിം 
രാക്കുകയും ചെയ്യേനെമേ. ഹാശാ... 

ജനം. ത്ഞമ്മിന. 

അതിനെറശേഷം, 

മസ് മുര 
1. ഇാതികളേ., നിങ്ങരം എല്ലാവരും ഇതിനെ കേ 

പപ്പി൯. സകല ഭൂവാസികളമായുള്ലലോരേ, ചെവി 
ക്കൊട്ംവിനു. 

ും ജ്ിപിച്ചിരുന്നു മരനെം കാനൊതെ ഇരിക്കയും 

പാതാഭത്തിസെറ കയ്യില്നിന്നു തന്വെറ പ്രാനെനെ ഡി: 
ട്ടവിക്കയും ചെയ്യുന്ന മനുക്ഷ്യ൯ ആരു ? 

നു മനുക്ഷ്യന പുകെക്കു സദൂശമാകുനു. അവന്െറ 
 ദഭിപസങ്ങരം നിഴല്പോലെ കടന്നുപോകുന്നു. 

4. മനുഷ്ഷചനെറ ദിവസങ്ങര്ം പൂല്ലപോലെയാകു. 
നനു. വയലിലെ പുഷ്കുംപോലെ അവന് മുള്ലെക്കുറ്നു. 

൭. എന്തെന്നാൽ കാറ അതിന്മേത അടിക്കുമ്പോ 
ആതു ഇല്ലാതെപോകുന്നു. അതിനെറ സ്ഥലം അറിയ 
പ്പെടുന്നുമില്ല. 

6. കത്താവിസെറ കൃപ ആദിമുതല് എന്നേക്കും ആ 

പനെറ ഭക്തന്മാല്ടെ മേലും, അവനെറ നിതി മക്കടെ. 
മക്കംക്കും ഉ ഭാകും---ദൈപമേ, സൂതി നിനക്കു യോ: 
ഗ്യമാകുന്നു--ബാറെകമാര. ല് 

പട്ടക്കാരന്. പിതാവിന്നു റ 

ളജുനം: ത്തദിമുതത നിരത 
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എനയാനാ 

൩൭0൦൦  ₹ ചി ഴു ൩ ൦൪൫ ചി ഴു 

1൧൨൧. ിച്ട്ാഠ കകാ 1൧൨൭ ലി ൨ഠ൦ി 

൩ ചി ഴു ൩ 2 

്ം ൨൧ . റ 12: ന൭൭.. ൩ 

യ 

ൽ 1൩. 

ശിശ്ൂക്കളടെയും പൈതങ്ങളടെയും വായിതനീന്നു 

തനെറ മഹാശക്തിയാത തെറ മഹത്വത്തെ വെളി 

പ്പെടുത്തിയവനായ ദൈവമേ, 

മുനംം ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ക ൩ ഥം ത്ഥ ഥ റ ഴു ഴു 

ഠെ ; 1-7. ൩൧൨൨. 1ഠന | ഠ൭൬ 

൩ കി യാത്ത ഗ ഴു ഴു മം ൭ 

൭ ൨൭൧3 . ൬൧ വംഗ . (൮] 

പ്പൈതങ്ങളെ തസെറ അട്ടക്കലേക്കു പിളിക്കയും, 

തനെറ കരുനെയാത അവരെ അനുഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യു 
വനായ ദൈവമേ. 

ജനംം ഞങ്ങളൂടെമേത അനുഗ്രഹം ചെയയ്യണമേ. 

൩ - .൧ ഴു 

൦൧.ം] . 1.൧.കാ 12൨2ടെഗാ പ്രി? 0൦ 

സ്വഗ്ലരാജ്യം ഈ പൈതങ്ങളെ പ്പോലെയുള്ള പരു 
ടേതാകുന്നു എന്നു അരതുളിച്ചെയ്യവനായ ദൈവമേ, 

ജനം. ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 
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൦൩ 9 ി ഴു ഗ ഴു ൩ $ ചി ഴു ഴു 
൩൧൭൭ . 1.2൧. 1൭൬൦ ന്ഥഠര് 53] ഠ൦ 

തി ക ൭. 0൧ ഴു പി 0 ഥഗ 

ര യ്യുക ൩൧൨൧ ഥ൧.ഫം ൭ ം ധാ 

തെറ ഉന്നതിയെ താക്ടി ശിശുവായി തിരുകയും, 
തന്റെറ മനുക്ഷസന്മോഹത്താത ലോകത്തെ രക്ഷ്ധിക്കയും 
ചെയുവനായ ദൈവമേ, 

പട ജനം. ഞങ്ങളുടെമേല് അനുഗ്രഫം ചെയ്യേണമേ. 
വേഷം. 

ടം പനവഥചം( 10൦ ഥി ഠന 

ടട ലി 

ച ടേ] ടാ . കവ, 2 

തെറ കരുനെയാരു യായിറോസീസെറ പുത്രീയാ 
യ ബാലികഖയെയും വിധവയുടെ മകനായ യൌവന 

ക്കാരനെയും ഉയില്പുച്ചപനായ ദൈവമേ, 

ജനം. ഞങകങ്ങളടെമേത് അനുഗ്രഹം ചെയ്യേണമേ. 

ക, ഴു റ് ഴു മ ി കഥ ഴു 

പാ . പണവാിഗ 5൭. 1൧൭൦൨൭൧5 1൧1 ഠ൦ന 

പം 0 0 ം൦ഴ് മ ഴു മി മി 

അഅത്തനാളിത ലോകത്തെ പിലീപ്പാ൯ തെറ മാ 

ചാകാമാരുമായി മഥത്വത്തോടെ എഴ്ചന്നമള ന്൩വ൨നായ 

ദൈവമേ, 

ജനം. ഞങ്ങകൃ ടെമേത അനുഗ്രഹം ച്െയയ്യണമേം 



൧2 

ര ൨൦ഥഠഥ 

ത മില് ഥഴുംം ഴു $$ ന പ ലു 

൧ .൭൦ .15 ൯. 15] -ാപ്ു മി 
ഴും ഴു 0 

ടം നടാ [4 റഫ 

ഴു ഹി ടം $ 2 29 ഴു റമ 

]ഠ .൭൬ . ൨൬൨൧൨. ഥാ. ലി 1-4 

കഥ ഴുഥ ഉ ₹ റ മം 

ട് ]ച ൦൩ 11൧൦൦ 1൭൭5. 

൨൭ ക ക 
൧൧ വവ ൧ ച] . 1൧൨ 50൨൧൧ 

ലം പാര ൧ പ ഭി ൧൭ ച 
1245 5൨5 . 13 ധാ. ഥ ൪വ്ചാഠ 

൭ ൨.4.൧ .. ൨൧൦൦൪ 

കുക്കലിഷോ൯ 
പട്ടക്കാരന്. പിതാവു മക്കമ്ലോട്ട കനെ ചെയ്യുന്നപ്ര 

കാരം, കത്താവുയ തന്നെ ഭയപ്പെട്ടന്നവരോട്ട കരുനെ 
ച്ചെയ്യുന്നു. 

ജനം. മനുഷ്ഷ്യനെറ ദീവസങം പുല്ലുപോലെയാകു 
ന്നു. വയലിലെ പുങ്കുംപോലെ അവ൯ മുഉയ്യ ന്നു 
ബാറെക മാര്. പു 

ജനം. തആദിമുതത പം 
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എക്ക് ബാ 

പട്ടക്കാരന്. കുത്താവേ, പുനരുത്ഥാനനാളില് സൂൃതിപാ 
ടുന്ന മാലാകാമാരോടൊരമിച്ചു, മുഖപ്രുസാദത്തോടെ തി 
രുസന്നിധിയില് നില്ലാനും, നീന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടു്ള നി 
തിമാന്മാരോടുകൂടെ പ്രുകാശത്ത്നെറ മണവറയിത പ്ര 
വേശിപ്പാനും തെങ്ങദ്ദെയും യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കേ 

നെമേ. 

ശുശ്രൂഷക്കാരന്. സ്ടൌമെസ൯............ 

ജനംം ക്കുറിയേലായിണ്ണ്ഡോന്൯. 

പ്രോമോോ൯ 
പട്ടകാര൯. നാമെച്ലാവരും--.-...-:-: 

ജനംം അശ്രഗ്രഹിക്കന്നവനായ പ 

പട്ടക്കാര൯. സ്മൃതിയും സ്യോത്രവും:..-...-..- 

ത്തകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും അവയിലുള്ള സക 

ലത്തെയും നിമ്മിച്ച സ്രഷ്മാവും, സകലത്തിസെറയും 

ദൈവവും ൭ ടയവനുമായിരിക്കേ, ശിശുപായി ജനിച്ചവ 

നും, പാപമില്ലാത്തവനായിരിക്കേ, പാപീകംക്കുവേണ്ടി 

ശിക്ഷ അനുഭപവിച്ചവനും, മരനെമില്ലാത്തവനായിരി 

ക്കേ, മര്ത്ൃരായ നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചവനും, പുനര 

ത്ഥാനം ചെയ്തു, സ്വഗൃത്തിലേക്കു ആരോഹനെം ചെ 

യയവനും, തന്െറ അടുക്കലേക്കു പരുന്ന എല്ലാവരെയും 

കൈക്കൊണ്ടു തആശ്വസിപ്പിക്കു ന്നവനുമായ മ് ശിഹാ 

തമ്പുരാനു, ഈ പൈതലിനെറ ശവസംന്യാരക്രശ്ര 

ക്ഷയുടെ ഈ നേരത്തും, 

ജനം. ത്ആക്മി൯. 
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സെദറാ 

പട്ടകാര൯. സ്വഗ്ശുസ്ഥനായ പിതാവിന്െറ ഏകപൃത്ര 

നും നിതൃവചനവും ആയി പൂള്ുമദൈവപവും, സകല ന 

ദ്മകളുടെയും ഉറവും, സത്യ പ്രധാനാച്ചായനും ആയ 

മിശിഹാതഷുരാനേ, കല്പനലംലനത്താല് കുറവുളള വ 

രായി തിന്റ തെങ്ങളുടെ വഗ്ശുത്തെ പൂള്ണുതയിലേക്കു തി 

രികെ വരുത്തുവാനും, നിസനെറ സാദ്ൃശ്യത്തോടു ഞങ്ങ 

൫. അന്രൂപപ്പെടുത്തുവാനും ആയി, നിനെറ കൃപയാ 

ചും മനുകഷ്ച്യസ്ലേഹത്താലം, ഞെങ്ങദുടെ സാദൃശ്യം നിധ 

രിച്ചു ഒരു പൈതലായി തിന്നു. നിനൊ കൃപയാല് ഓ 

രോ പ്രായത്തിലും തെങ്ങളുടെ വഗ്ശുത്തോട നി പെരുമാ 

റി. നിനെറ വിശാ തൃക്കൈകളിത പൈതങ്ങളെ. എട്ട 

ത്ത, അവരെ നി അനുഗ്രഹിച്ചു. സ്വഗ്ശുരാജ്ം ഇപ്ര 

കാരമുള്ള വരുടേതാകുന്നു എന്നു അരുഭിച്ചെയ്യ്രയും ചെ 

കാരുന്യെവാനായ കത്താവേ, ഇതുനിമിത്തം നീ 
ന്നോട്ട തെങ്ങള്ം അപേക്ഷിക്കുന്നു. നീന്െറ കല്പന്പ്ര 
കാരം ഈ പൈതല് പാപവീികാരങ്ങളിതനിന്നു ഒഴി 
ത്തിരിക്കന്നതും., ദോഷ വികാരങ്ങളോടട അകന്നരിക്കു 
ന്നതുമായി, നിമ്മലമായ ബാല്യപ്രായത്തില് നീട്രപ്രമാ 
പിക്കയും, നിസെറ ആംഗ്ൃത്താരു സന്തോക്ഷലോകത്തി 
ലേക്കും തനന്മസ്ഥലചത്തേക്കും കടന്നുപോകയും ചെ 
ഷ്ലിരിക്കുന്നു. മനഡ്സ്ൂലിവുള്ള കത്താവേ, അഴിഞ്ഞുപോ 
കാത്ത നീനെറ സ്വഗ്ലുരാജ്കൃത്തിലും, നിക്കംവരാത്ത നി 
സെറ മനെവറയിലും, നിനെറ നിമിത്തം &ുഷ൭നായ 
ഹേറോദേസ് കൊറ്ന ശിശൂക്കളലോട്ടം, ഉനശാന പാടി 
നീന്നെ ന്തൂതിക്കയും പുകഴ്തരകയും ചെയ്യു പൈതങ്ങളോ 
ട$ംകൃടെ ഈ പൈതലിനെ നി ചേത്തുകൊള്ള കയും, ആ 
ബ്രഹാം, യിസ്്ാക്ക് , യാക്കോബ് എന്ന പിതാക്കന്മാർ 
വസിക്കുന്ന നിസെറ രാജ്ഭൃത്തില് ഈ പൈതലിനെ 
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സത്തോക്കിപ്പ്ിക്കയും, നിരെറ എഴുന്നമആത്തിനെറതആമ 
ഹാനാളിത സൂതികളുടെയും സ്യോത്രത്തിനെറയും ഈശാ 
ന പാടി നീന്നെ എതിരേല്ലന്നതിനു ഈ പൈതലിനും 
സംഗതി തആകയ്യം ചെയ്യുമെന്നു തെങ്ങറം വിശ്വസിക്ക 
യ്യും പ്രത്യാശിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

കത്താവേ. ഈ പൈതലിനെക്കുറിച്ച മുഃഖിക്കയും 
സക്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യന്ന മാതാഫിതാക്കന്മാരെയും ചാ 
ച്ചക്കാരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു ധൈയ്യപ്പെടടത്തേണമേ. 
നിസെറ കരുനെയുടെ ഇമ്പമുള പനിനീരാത ഇവരുടെ 
പികാരങ്ങളുടെ ജ്വാലയെ തടെപ്പിക്കേനെമേ. നിന്െറ 
പെദേശങ്ങളാകുന്ന ജിവപാനിയംകൊണ്ടെ വരുടെ 
മനോവേദനകള്്ടെ. ശമിപ്പിക്കേനമേ. ഈ പൈതല് 
കത്താവില് മരിച്ചിരിക്കുന്നു എനുളള പ്രുത്യാശകൊണ്ടു 
ഇവരെ ഡബമാധാനപ്പെടുത്തേനെമേ. കത്താവു തന്നു, 
കത്താവു എട്ടത്ത, കത്താവിനെറ നാമം പാഴ്ച,പ്പെടടമാറാ 
കട്ടെ എന്നു ചൊല്ലീ നിനക്കു സ്യോത്രം ചെയ്ത്ാ൯ തക്ക 
മനഃസ്ഥിതി ഇവക്കു നല്ലയമാറാകേനെമേ. 

കത്താവേ, നിന്ദെറ തിരുവചനപ്രുകാരം ഞങ്ങ 
മും മനസ്സുതിരിഞ്ഞു , പൈതങ്ങള്ലെ പ്പോലെ ആയിത്തി 
രുവാ൯ ഞങ്ങര്ംക്കു കൃപ നച്ചേ,ണമേ. നീനെറ രാ 

യത്തില് നിന്െറ വലത്തുഭാഗത്തു സന്തോക്ഷിക്കുന്ന 

കുത്തൊട്ടകളോട്ട കൂടെ നീന്ദെ പ്രുത്യക്ഷതയുടെ നാളില് 

തെങദട്ലെയും ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേനെമേ. നിന 

ക്കം നിനെറ പിതാവിശും പരിശു ദ്ധരൃഹായ്ക്ുചചം സൃതി 
യും സ്യോത്രവും ഞങ്ദം കരേറരന്നു. ഹാശാ...... 

ജനം. ത്ആൃമ്മിന. 

മാനിീസാ' 

ഷൌപനക്കാരേ, ഈ ജീവിതത്തില് നിങ്ങം ശ 

രനെപ്പെടരുതേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ആരു മരിക്കു. 
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നനു എന്നും ആരു ജിപിച്ചിരിക്കും എന്നും ഒരുത്തനും അ 
റിയുന്നില്ല. 

തങ്ങളുടെ പ്രേമ ഭാജനങ്ങര്ം തങ്ങടെ കൈകള് 
തനിന്നു എടുക്കപ്പെടുന്നതിനാല് മാതാപിതാക്കന്മാര് അ 
ടക്കംകുടാതെ മുറവിള്_ യീട്ടന്നു. 

വിവദിസായില് കുഞ്ഞാടുകളെ. തൃഫ്ിയാംവണ്ണും 
പോക്കിപ്പിച്ച്' പോറരന്ന നല്ല ഇടയനായുളേളാവേ, 
നീസെറ കരുനെയാത സന്തോകകങ്ങകളടെ ആ സ്ഥല 
ത്തു ഞങ്ങളെയും പ്രുവേശിപ്പ്പിക്കേണമേ. 

മാര യാക്കോബിനെറ ബാഈസാ. 

൧൮൪൧൨൦ ലൃറംമുതത ഉള്ളതു ചൊളല്ളിക്കൊള്ള ണം. 

ഭ് അതിനെറ ശേഷം 

വ൮വാധയന 

൨. ശമൃവേത ൧൨. ൧൬-൦൦-൨൩. 

അല്ലെങ്കില് 

ഇയ്ോബ്ു് .൧. ൧൮-൨൨. 

4] അതിന്െറ ശേഷം കുറിയേലായിഡ്ഡ്ഡോ൯ എന്നാദിയായ' 
തും, കത്താവിനെറ പ്രാത്ഥനയും ആശിവ്യാദവും. (വും. ൧൮൭.) 

ഇവടെ ഒന്നാം ശുശ്രുകക്രമം അവസാനിച്ചം 



മാര് 

രണ്ടാംത്തുശ്രുഷ 

പട്ടക്കാരന്. വവിതാവിന്നും...... 
ജനം.  ബചഹിനതം ന 

പ്പാരംഭപ്പാതഥന 

ദൈവമായ കത്താവേ, ഇഹലോകവാസത്തിത 
നിന്നു വേരപെട്ടിരിക്കന്ന ഈ പൈതലിനെറ ശവ 
സംസ്ലാരശ്ൂശ്രരക്ഷയുടെ ഈ സമയത്തു നീിന്നോട്ട ഞെ 
ങ്ങറം അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ലോകം ഞങ്ങളടെ ശാ 
ശ്വതമായ പാസസ്ഥലം അല്ലെന്നും, ഇവിടെ തെങ്ങം 
അന്ൃന്മാരും പരദേശികള്ം ആകുന്നെന്നും, തെങദടെ 
നീിതൃയവാസസ്ഥലം സ്വഗ്ലുത്തിത തആകുന്നെന്നും ഉള 

ത്തഴമായ ബോധം തെങ്ങാംക്കു നല്ലേ,ണെമേ. പ്രായ 
ഭേദംക്ൂടാതെ നിനക്കിക്മാകുപ്പോം ഓരോതത്തരെയും 
ഈ ആയുഡ്സ്ീതനിന്നു വേര്പ്പെടുത്തുന്നതിനാരു, ഞു 
ങ്ങളെ നി പിഴ്ളിക്കുപ്പോര്ം വിശ ഡ്ധിയോട്ടം ' നിതൃജ്ജിപ 
നെറ പ്രുത്വാശയോടടംകൂടെ ഇവിടെനിന്നു പുറപ്പെടടവാ 
ന തക്കവ്വള്ല്ണും ഞെങ്ങളെ. ഒതരുക്കമു8& വരാക്കി തിക്കേണ 

മേ. നീനക്കും നിനെറ ഏകപുത്രന്നും പരിശു ഡരൂഹാ 
യ്ക്്്ം സൂതിയും സ്ടോത്രവും ഞെങ്ങം കരേറ൪ന്നു. 

കു ക 2 ഴു ൧0 ൧ ഥഥ 

൩൪, .൭൦൭. 2.൧] വക. ൧ വടം 

ചമ്ഥംം ട്ട, ൩ ഴു ൩ ി ക്ക ഴു ൧ 

11൨... ൧൧൭൩-55“ ൧൭5] 1 ഇയ ൭ 
0 ഥ 29.൧ ൧ സ. ക യ 

പാ൨ം 1൧ ൧൭൪൭൦] .൭ഠ ൭ . (ഠന൩൧൨ല ൭൧൭ 



൧ 

. 1൭൨. ൭ ൧൦ ൭൭൧൭ 

൧ ഴു ന 6 0 റ സ് ഴ് ഥ ി ഗ് 

൧൧൧ 1൧ 4] 1൧ . ഗ്രാ പിചൂ൧ 

ടം ഥാ ധ് പഥ ] എ ചി 1൧൭. 

ഉ ു റ ടു 2 12 ഥ ഇ ല് 

]൭ഠ ]] പിക്: കാ വഗ ഠി; | 

[ഴി ഴി 2, ൭ഴ%ു യുയു കി മം 

൨൧.൧ . ൧൧.൧) ൧1 1ചഠാഠ 

കക്കചിയോ൯ 

പട്ടകാര൯. കുത്താവേ. നിങ്കലേക്കു ഞൊ൯ എന്റെറ മ 

നസ്സു ഉയത്തി. എനെറ ദൈവമേ, നിന്നിത ഞാ൯ 
ആ ശ്രൂയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞൊന്൯ ലങ്കട്ടിച്ചുപോകരുതേ. 

ജനം. അന്യായക്കാ൪ തങ്ങളുടെ മായയിത ലജ 

ക്കം. കത്താവേ., നിീനെറ വഴികരം എന്നെ കാനി 

ക്കേനോമേ-ബി0െശിമാര്ം 

പട്ടുക്കാര൯. പിതാവിനും 

ജനം. തആഭിമുതത...... 

ഫക്ബാ 

ഞങ്ങളടെ കത്താവവായ. കത്താവേ, ആത്ത്യനാളിത 
എല്ലാവരുടെയും പ്രുപൃത്തികം നിീനെറ സന്നിധിയില് 
പരിശോധിക്കപ്പെടുമ്പോം, നിനെറ വിശൂദ്ധ നാുമത്തി 
ത ഏററ പറഞ്ഞിട്ടുളള വരായ ഞങ്ങളെ. തിരുസന്നിധി 
യില്നിന്നു തള്ളിക്കളയരുതേ. പിതാവും പുത്രനും (പരി 
ശൂവധ)രൃുഹായുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ കാത്തു കൊളള 
കയും ച്ചെയ്യേനെമേ. 



൧൭൧. 

ശുശ്രൂഷകന്. സ്പെൌമെ൯ കാലോസ് . 

ജനം. യ 

പ്രോമ്മേ മ്വാ൯ 
പട്ടകാര൯. നനാമെല്ലാപരും 

ജനം. അയഷഗ്രഹിക്കുനവനായ 

പട്ടക്ഷാര൯ം സ്തൃതിയും സ്ധ്യോത്രവും...... 

തന്െറ കല്പനയാല് മരിച്ചവരെ ജിപിപ്പിക്കുന്ന 
പനും, തെറ തിരുപിഷ്യത്താത കബറടക്കപ്പെട്ടവരെ 
൭ യിത്തെഴുന്നേല്ലിക്കുന്നവനും, ഒടി വനുമള വരുടെയും മ 
രിച്ചവരുടെയും ന്യായാധിപതിയും, ആത്മാക്കളടെയും 
സകല ജഡത്തിസെറയും ദൈവവും, തെറ ഭക്തന്മാ 
രെ മഹത്വമേറിയ രാജ്ൃത്തിലേക്കു ഉയത്തി, തന്െറ 
മാഹാത്മൃമേറിയ മനെവറയിലേക്കു പ്രപേശിപ്പിക്കു ന്൩ 
പനുമായ മ് ശിഹാതമ്പുരാന്ന്, ഈ പൈതലിസെറ ശ 
വസംസ്ലാരശൂശ്രക്ക നടത്തന്ന ഈ സമയത്തും...... 

ജനം ത്ആമ്മി൯. 

സെദറാ 

അദുശ്യനും അവ്വള്ണനിയനും, സകലത്തെയും ഭ 

രിക്കന്നപനും, സകല ശ്വാസവും തരെറ തൃക്കൈക 
ക്ലരീല് ഉ ഭവനും. മഴ്ണ്ണിത നിദ്രപ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ 

വക്കം പുനരുത്ഥാനം റം ദാനംചെയ്യുന്നപനുമായ മ് ശിഹാ 

തമ്പുരാനേ, പാപവും ആപത്തൃം, ദുരിതവും ദുഖവും 

നിറത്തിരിക്കുന്ന ഈ ആയുഡസ്ഡ്ലിനെറ താല്ല്ഛാലിക പാ 
സത്തിതനിന്നു വേര്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പൈതലി 

നെറ ശവസംസ്പാരശശ്രക്ഷയുടെ ഈ സമയത്തു നീ 

ന്നോട്ട ഞെങ്ങറം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കത്താവേ, മാമോ 

ദിസായാല്ത മുക്രകുത്തപ്പെടുകയും, തിരുസഭയുടെ ഒരംഗ 
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മായി സ്വികരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യിരിക്കുന്ന ഈ പൈ 

തലിനെ നി തള്ളിക്കള കയില്ലെന്നും, നിന്നോടടകുടെയുളള 

സന്തോഷത്തില്നീന്നു നി അകററിക്കളകയിീല്ലെന്നും 

തെങ്ങര്ം വിശ്വസിക്കയും, നാശമില്ലാത്ത നിനെറ രാഭ്ജ്യ 

ത്തിത പ്രുകാശത്തിനെറ മനെവറയിലും, ആനന്ദകരമാ 

യ സ്ഥലങ്ങളിലും വസിപ്പ്ിക്കു മെന്നും നിനെറ മഹത്വ 
മുള മുഖപ്രുസന്നതയാല് ഈ പൈതലിനെ ആനന്ദി 
പ്പിക്കു മെന്നും തെങ്ങഥം പ്രത്യാശിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

൭ ത്തമനും കരുനെ നീറത്തെരിക്കു ണനവനുമായ ക 
ത്താവേ, ഈ പൈതലീനെക്കുറിച്ചു നിലവിളിക്കയും മു 

റയിട്ടകയും ചെയ്യന്ന എല്ലാവരെയും നി സമാധാന 
പ്പെടുത്തുകയും, നിനെറ ക്ലപയുടെ ചിറകി൯കിഴില് ആ 
വരെ മറച്ചുകൊള്ള കയും, നിനെറ സാന്നിധ്യത്താല് 
അവരെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കയും ച്ചെയ്യുമാ 
റാകേനെമേ. 

കത്താവേ, നീനെറ പരിശു ഡന്മാരോടടകടെ തെ 
ങ്ങളും നിനക്കു സൃതീപാട്ടവാനും എനെറ പിതാവിനാല് 
അനുഗ്ര ഹിക്കപ്പെട്ടവരേ, വന്നു അകത്തു പ്രപേശിച്ചു 
ചോകാരംഭം മുതരു നിങ്ദര്ംക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 
സ്വഗ്ുരാങ്ും അവകാശമായി അനുഭവിച്ചുകൊംവി൯ 
എന്നു അരതഭ്ലിച്ചെയ്യന്ന സന്തോക്ഷകരമായ ശബ്ധം 
കേടംപ്പാനും തെങ്ങ യോഗ്യതയുള്ള വരാക്കേനെമേ. 
നിനക്കും നീനെറ പിതാവിനും പരിശു ഡാറൃഹായഷ്കുചം 
സതിയും സ്യോത്രവും തെങ്ങന്ട കരേററുന്നു. ഹാശാ 

ജറം. ആക്മി൯്. 

4] അതിനെറശേഷം ൨൦൫-.൨൦൮ വുറങ്ങളിലുള്ള ഗിതത്തില് നിന്നു സമയോം 

മാര യാക്കോബിനെറ ബാസാ 
ഞങ്ങളുടെ കത്താവായ കത്താവേ, നിന്നെ തെ 
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ദം നോക്കി വിളിക്കുന്നു. തെങ്ങകുടെ സഹായത്തിന്നു 
നി വരേനെമേ. തെങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേട്ടു, ഞങ്ങളെ 
നി അനുഗ്രഹിക്കേനെമേ. 

കത്താ! കത്താ!-പിമിക്കുന്നെങ്ങഠം_തുണയ്ക്കായ് വരിക_ 

പ്രാത്ഥനമക_വട്ടടിയാരുടെ മേത_ദയചെയയ്യണ്ടമേ. 

എന്നേക്കും തന്റ അധിനതയിത വച്ചുകൊര്ം 
വാ൯ കഴിയാത്ത ആയുഡ്സ്ിന്മേല് ഒരുത്തനും ആശ്ര 
യീക്കരുതെന്നു മരണെം പിഴച്ചു പറയുന്നു. 

അധിന്തയില്__എന്നും വയ്ക്കാന് _കഴിപില്ലാത്ത_. 

ആയുസ്സിന്മേ_ലാശ്രയികുരുതെന്നു_മരണം ചൊല്ലുന്നു. 

മരനെം ത്ആദാം തൂടങ്ങി എല്ലാ തലമുറകള്_[ലും ആ 
തിനെറ ഗതിയെ വിശാലമാക്കി. അതു ഗോത്രങ്ങളെ 
യും കുട്ടം ബങ്ങള്ടെയും നാശത്തിലേക്കു കടത്തിവിട്ടന്നു. 

തആആദാമുതര _തലമുറതോഴും മരണം .തനെറ_ 

ഗതിയെ പിരിച്ച് _-ശഗോത്രമെല്ലാം_ നശിപ്പിച്,ടന്നു. 

ദൈവമേ, തെങ്ങഭോട്ട ഉത്തരമതഭ്ിച്ചെയ്യേനെ 
മേ. ദൈവമേ, ഞങഭോട്ട ഉത്തരമരുഭ്ലിച്ചെയ്യു , തെ. 
ദെ നീ അനുഗ്രഹിക്കേനെമേ. മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ 

ദെ അനുതാപത്തിങ്കലേക്കു തിരിക്കയും ചെയ്േയേനെമേ. 
തുത്തരമരു൦ംക_അരുഗകദേവാ-അരുഗ്രഹിക്ക- 4 എ. 

മ൪ത്യ൪ ചിത്തം_അനുതാപേ നി _വരുത്തിടനെൌമേ, 

ശീഹാവായന 
ച കൊരി. ൧൫, ൨൦-൨൮ 

എന്നാല് ഒപ്പോോം മ് ശിഹാ മരിച്ചവരുടെ ഇട 
യില്നിന്നു ഉയിത്തെഴുന്നേററ് , നില്രപ്രാപിച്ചവരുടെ 

മനുഷ്ഷ്യനമൃലം മരണം ഉണ്ടായപ്രുകാരം തന്നേ, 
മനുമദ്്യസമൃലം മരിച്ചവരുടെ ഉയിപ്പ്ം ഉണ്ടാകുന്നു. 

എന്തുകൊഴ്ടൈന്നാല് ആദാമിത എല്ലാ മനുക്ഷ്യരും 
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മരിക്കുന്ന പ്രുകാരംതന്നേ മ് ശിഹായില് എല്ലാവരും 58 

പിക്കുന്നു. 
ഓരോരുത്ത൯ താന്താനെറ ക്രമത്തില് അത്രേ. 

മ്ശിഹാ ആല്ലവിഉ വായി. പിന്നിട്ടു മ ശിഹായിക്കുമ്ള 
വര് അവനെറ വരവിങ്കത. 

അതിസെറശേഷകം അവസാനം ഉണ്ടാകും. അ 

പ്പോറം സകല പ്രുഭത്വവും സകല അധികാരവും സ 

കല ശക്തികളും മായിച്ചിട്ടു, രാജ്യം പിതാവായ ദൈവ 

ത്തെ ഏല്ലിക്കു ന്നു. 
എന്തുകൊട്ടൈന്നാല് അവനെറ സകല ശത്രുക്ക 

ഒെയും അവന്െറ കാതുക്കിഴെ തആക്കിവെക്കുപോം ആ 

വ൯ പാഴ്ചവാറീരിക്കുള്്ന൯ു. 

െട്ടക്കത്തെ ശത്രരവായ മരണെം മാഞ്ഞുപോകുന്നു. 

എന്ുകൊട്ടൈന്നാതല് സകലത്തെയും അവസെറ 
കാല്ക്കിഴെ കിഴ് പെട്ടത്തി. എന്നാത സകലവും അവ 
ന്നു കിഴ് പെട്ടന്നു എന്നു പറയുമ്പോര്ം സകലവും അ 
പന്നു കിഴ്പെടടത്തിയവ൯ന ഒഴികെ എന്നു സ്തൂക്കമാ 
കുന്നു. 

സകലവും അവന്നു കിഴ്പെട്ടപ്പോം ദൈവം 
സകലത്തിലും സകലവും ആകേണ്ടതിന്നു സകലത്തെ 
യും അവന്നു കിഴ് പെട്ടത്തിക്കൊട്ടത്തവന്നു പുത്രനും കി 
ഴ് പെട്ടിരിക്കും. ഹ. ൭. ഹ. 

ശുശൂഷകന്. ബാറരെക്മാര്. 

നാ അടക്കത്തോട്ടം 
ചിച്ച് 1 പി 

ഏവ്വ൯നഗേലിയോ൯ 
മത്തായി ൧൮. ൧--൫ം 

ആആ നാഴികയില് ശിക്ഷ്യന്മാർ ഈശോതയ്പുരാ 
നെറ അട്ടക്കത വന്നു: സ്വശ്ശൂരാജ്യത്തില് വലിയവന് 
ആരു എന്നു ചോദിക്കുന്നു. റു 



ളം 

ഈശോതമപ്പുരാ൯ ഒരു പൈതലിനെ വിളിച്ചും 
അവരുടെ നട്ടവിതു നീത്തി അരുഭ്ലിച്ചെയുതു : 

നിങ്ങഥം മനസഡ്ഡുതിരിഞ്ഞു പൈതങ്ങളെ പ്പോലെ 
ആയി തിരുകയിീല്ലെങ്കില് സ്വഗ്ഗുരാജ്കൃത്തിത പ്രവേശി 

ക്കയില്ല എന്നു തൊ൯ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 

തആകയാല് ഈ പൈതലിനെപ്പോലെ തന്നെ 
ത്താ൯ താഴ്ച ന്നവ൯ സ്വഗ്ലൂരാജ്ഭൃത്തില് വലിയപ൯ 
ത്തകും. 

എനെറ നാമത്തില് ഈ പൈതലിനെപ്പ്പോലെ 
(൭ ഉള വനെ) കൈക്കൊള നനവ൯ എന്നെ കൈക്കൊ 

കുള ന്നു. 
നിങ്ങര്ംക്കെല്ലാവക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 

ജനം. നിനെറ തആൃത്മാവോടടകൂടെയും ഉണ്ടായിരി 
ക്കട്ടെ. ന് 

൨ അതിനെറശേഷംം യാത്രാഗിതങ്ങഠം. 

1 ഥ്ൂതശരിരം കുഴിയില് വചശേക്മം മണ്ണ്ണിട്ടുകൊണ്ടു ചൊല്ലുന്നതും 

നി മണ്ണാകുന്നു, നി മഴ്ണ്ടിലേക്കു തിരികെ ചേരു 
മെന്നു തെങദമുടെ വശശത്തെക്കുറിച്ചു അരുഭ്ലിച്ചെയ്യുവ 
നായ ദൈവമേ, ഒട്ടവിലത്തെ ദിവസത്തില് നീത്യങ്മിപ 
ന്നായി ഉയിത്തെഴന്നേല്ല്മെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ 

ഈ ശരിരത്തെ തെങ്ങം മഴ്്റ്ലേക്കു ഏല്പിക്കുന്നു. 

ളൂ റ. ത്ആതമ്മിന൯ു. 

ഭര് അതിനെറശേഷം 

ഞങ്ങളടെ കത്താവായ. യേശ്ൂമ് ശിഹായേ......... 

കൌക്കശാ 

വിശ്വാഡപ്രുമാണം. ഫ്രുത്താമ്മാ. 

തആആശിപ്വാമം. 

പൈതങ്ങളുടെ ശവസംസ്ത്രാരശുശ്രൂഷക്രമം അവസാനിച്ചു. 



ച്ക് 

ഗീതങ്ങശ 

ന 
എന്നോടുള്ള നി൯ സ്വ നന്മകുമക്കായി ഞാ൯ 

എത്തു ചെയയ്യണ്ടു നിനക്കേശുപരാ--ഇപ്പേ?൯ 

നന്ദികൊണ്ടെന്െറയുള്ളം നന്നെ നിറയുന്നേ 

'സന്നാഹമോടെ സ്കതൂതി പാടീടുന്നേന--- എന്െറ 
മി 

പാപത്തില് നി എന്നെ കോരിയെടുപ്പാനായ 
ശാപശിക്ഷകളേ ററ ലേവാത്മജാ--മഫാ 

എന്നെയ൯പോടു ദിനം തോം നടത്തുന്ന ; 

പചൊന്നിടയന്നനന്തം വന്ദനമേ--കേവാ 

അന്ത്യംവരെയുമെന്നെ കാവല്ചെയ്യിടടവാ൯ 

അന്തികെയുള്ള മഫല്, ശക്തി നിജയ--- നാഥാ 

താതന്൯ന്സന്നിധിയിലെ൯പ്പേകു സഭാ പക്ഷ- 

വാഭം ചെയ്യുന്ന മമ ജിവനാഥാ'---പക്ഷ 

കുററംക്രടാതെയെന്നെ തേജസ്സിന് മുമ്പാകെ 

മുറവ൮ം നിവത്താന് കഴിവുക്കവനേ--എന്നെ 

മന്നിടത്തിലടിയ൯ ജീവിക്കും നാളമെ.ന്നും 
വന്ദനം ചെയ്യും തിരു നാമര്തിന്നു -- ദേവാ 

ഗു 

| ഇന്നേയോ.ം തൃണച്ചോനേം 

ഇനിയും തൂണെക്ു ; 

ഇഹ ഒൂദഖെ രക്ഷ്മയും നി 

ഈയെന് നിത ഗൃഹം. 

9 നി൯ സിംഹാസന നിഴലില് 

നിന ശുഭ്ധ൪ പാകുന്നു, 
നി൯ ഭുജം മതി അവകു 

നിഭയം വസിപ്പാന്. 

3 പപവ്യതങ്ങറം നടും മുമ്വെ 

പണ്ടു. ഭൂമിയെക്കാഠ്ര 
പരനേ നി അനാദിഷയായ് 

പാകുന്നല്ലോ സലാ. 

14 
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൧൫ 

3 ആയിരം വക്ഷം നിനക്കു 

ആകുന്നിന്നലെ പോത 
ആടിത്ചോോഭയ മുമ്പിലെ 

അല്ലയാമം പോലെ. 

5 നിതൃനദിപോലെ കാലം 
നിത്യം തന് മക്കളെ 

നിതൃത്വം പൂകിപ്പിക്കുന്നു 

നിദ്രപോലെയത്രെ. 
6 ഇന്നേയോളം തുണച്ചോനേ, 

ഇനിയും തുണെക്ക 

ജുഹഠം വിട്ടു പിരിയുമ്പോറ്ം 

ഈയെന നിതൃഗൃഹം. 

3 

പല്ലപി 

രോഗികമക്കു നല്ലവൈദ്യനാകുന്നേശു താന്_പല 
രോഗികഠ തന് നാമത്തിലാശ്വാസം പ്രാപിച്ചു 

ചരണങ്ങറം 

വ്യാധിപീഡയാത വലയും മത്തുഗണത്തി൯_സധ്വ 
വ്യാധിയും ചുമന്നൊഴിച്ച നാഥനിവന് താന് 

എന്തുമാത്രം വേദനകമ സ്വന്തമേനിയില്-യേശു 
ശാന്തമായ് സഹിച്ചു മനം നൊന്തെനിക്കായ് __ 

തന്െറ പാടചിഠമെന്െറ വൈദൃശാലയാം- അതി 
ലുണ്ടനേകം ഓഷധങ്ങസ രോഗശാന്തിക്കായ് __ 

ഒനഷധം എനിക്കവനെറ ഒിവ്യവ ചനം-ജഈ സി. 
ഭ്ധൌഷധം തരുന്നു വിമലാത്മനിയ്യമായ് __ 

വ്യാധിയിലെന്െറ കിടക്ക താന് വിരിക്കുന്നു- ബഹു. 
മോദമായെനിക്കു താന് ശുശ്രൂഷചെയ്യുന്നു-- 

യേശുവിന് കയ്യയെന് ശിരസ്സി൯ കിഴിരിക്കുന്നു- എ ന്നെ 
യേശു ആദ്റേഷിച്ചിടുന്നു ത൯ വലങമ്യ്യാത--- 

രോഗി 

രോഗി 

രോഗി 

രോഗി 

രോഗി 

രോഗി 

എന്െറ മാംസം ചിത്തവും ക്ഷയിച്ചുപോകുമയ്മോഠംദൈവം 
എനെറ ചിത്തത്തില് ബലം നി ത്യോഹരിയുമാം-_ 

ി 

രോഗി 



എ] 

10 

11 

13 

13. 

൧9 

4 

ആരുസഹായിക്കും ദലാകം തൂണസഡ്യമോ 

ജീവന് പോയിടുമ്പോര ആശയം ആരുമ.മൂ 

സ്റ്റേഫിതന്മാരവന്നാത് ചേന്നരികില്നില്ല, € 

ക്ശേശഥോടെല്ലാരും കഴ്ണ്ണ്ുനി൪തൂകിടും 

ജിവസനെറ നായകന് കേഹിയെ ചോദിച്ചാല് 

ഇല്ലിട്ലെന്നോതുവാന് ഭൂതലേയാരുഖ. ളൂ! 

ഭായ്യമക് ബന്ധമിത്ര തമന്ത്ൃത്തിത 

ഖേദം പെരുകിട്ടു മാവ്വിചടിക്കുന്നു. 

എവനുംതാ൯ ചെയ്യു കക്മങ്ങഗമ്മൊത്തപോത, 

ശീഷ്രമായ് പ്രാപിക്കാന് ലോകം വിട്ടിടുന്നു . 

കണക ടയുമ്പോര കേഠവികുറയുമ്പോറ്ര 

എന്മണവാക്കാ നിന് ക്രൃശിനെ കാണിക്കു 

ലദൈവമേ നി൯മുന്നിത ഞാന് വരുന്നേരത്തില് 

നിന്മുഖവാത്സലയം നിയെനിക്കേകളണ 

യേശുമണവാ& സകലവും മോചിച്ചു 
നിന്നരികില് നില്ലാ൯ യോഗ്യനാക്കേണമേ. 

പൊന്നുകത്താവെ നീന്തങ്ക രധിരത്തായ 

ജിവിതവസ്രുത്തില് വെണ്മയെ നല്കണേ 

മരണത്തി൯ വേദന ദേഹത്തെ തൂമ ഭമ്പാറിം 
ദൈവമേ നിയല്ലാതാരെനിക്കാശ്രയം? 

യോദദ്ദാനെറ തിരത്തില് ഞാന് വരുന്നേരത്തിത 
കാല്കമെ വേഗം നി അ ഭരെയാകംണേ. 

ഭൂവിലെവാസം ഞാ൯ എപ്പോ വെടിഞ്ഞാലും 
കത്താവി൯ രാജൃത്തില് നിത്ൃയമായ് പാത്തിടും 

ഇമ്പമേവും സ്വഗ്രേ എന്പിതാവി൯ വിട്ടില് 
ആഴജുസ്പനന്തമായ് വാഴചമാറാകണം 

സിയോ൯മലയിലെന് കാന്തനുമായ് നില്ലാന് 
ഞാനിനി എത്രനാമു കാത്തിരുന്നിടണം. 

നിന്നിതു 



ലി 

മ 

കാ] 

൧60 

ത 

4 ഞാന് വരുന്നു" എന്നപോലെ 

ലോകത്തെ ഞാന് വിടാറായി-എന് ദ9ഖങ്ങശ തീരാറായ് 
വേഗമെന് താതന രാജ്ടയേ-സാധു ഞാന് ചേരാറായേ 

ഹാ ! എന്താമോദമുള്ളില് ധന്യന് ഞാനിന്നു മന്നില് 
യേശുതാനുണ്ടെന്നുജ്ളില് -വാഴചം ഞാന് സ്വഗ്ലും തന്നില് 

 മോലമമെ൯ വഴിയെല്ലാം-യേശു എന് രക്ഷയെല്ലാം 

പാടു ന്നെന്നുള്ള മെല്ലാം-സ്വഗ്ഗമെന് ആശജെല്ലാം--- ഹാ! 

ഭൂതലേയിപാപി ഞാന്-നാശമായുഴലുമ്പോറ്: 
നല്ലിടയനെന് പ്രിയ൯--താ൯ കനിഞ്ഞെന്നെയിപ്പോ---ഹാ! 

ലോകത്തിലെ ന്നെയവന്-- ലേശവും കൈവിടില്ല 

മുതുവി൯ താഴ്ലരയില്-തആ്തുയാലും പേടിയില്ലാ-- ഫാ! 

ലദൈവം താന് എ൯ പക്ഷത്തിത-ആരെനിക്കു വിരോധം 4? 
വാഴ്ചമെ ഞാന് സ്വഗ്രുത്തില് ഹാ! ഇതെന്തോരാഹ് കാമം--ഹാ! 

എന് പിതാവി൯ മന്ദിരെ-ഉ ണ്ടനേക പാപ്പിടം 
ചേരുമേ ഞാനവിടെ -ഭൂ8ഖമില്ലാത്തോരിടം -- വ് 

ഏന് വഴിയോ പ്രകാഠാം-യേശുതാനെന് വിശ്വാസം 
നിത്യാത്മാലെന്നാശ്വാസം- ഭാഗ്യം ഇനിയെന് വാസം--ഹാ! 

6 

പല്ലപി 

യേശുവേ! തിരുനാമമെത്ര മധുരം 
ഭൂമിയിലഗതിക്കെന്-യേശുധവേ: 

ച്വരണങ്ങം 

ആശ്വാസം യേശുഭവാ൯-ആരോഗ്ൃം രോഗികം ള്ളില് 

വിശ്വേ ബന്ധ നിയെന്ന്യേ-വേറാരും ഇല്ലേ സ്വാമി 

ഖേദം ഒഴിക്കും ഭവാ൯-ടിതി അകറവ൮ം ഭവാന് 

താതന് മാതാവും ഭവാ൯-നിതൃയം അടിമയ്കകല്ലൊ--- 

മന്നാ! മന്നായും ഭവാ൯-എന്നാചായ്യ൯ രാജന് നി 

എന്നും സഖി ജിവന് നീ-എ൯ ഭാഗ്യവും നീയല്ലോ 

സങ്കേതമേ മലയേ!-എ൯ ഖേടയം വഴി നി 

ഏന കത്മാവേ ഭത്താവേ- എ൯ ജീവനും ഇടയന്൯--- 

൫ ഡ്മശ്ശു 

യേശു. 

യേശു 

യേശു 
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നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യം ഭവാ൯--രക്ഷാസ്ഥലം ശിരസ്സ്സ് 

രക്ഷാകരന് ഗരുവേ!-സാക്ഷ്മി മഭ്ധയ സ്ഥനും നീ 

എന്നിൽ. നിന്നെ സ്ത്ൂതിപ്പാ൯- ഒന്നും ത്രാണിയിങ്ങില്
ലേ 

നിന്നെ വന്നു കണ്ടെന്നും-നന്നേ പാടും അടിയന്൯--- 

അത്തല്മ്രടാതെ കത്താ-ചേത്തിടേണം അങ്ങെന്നെ 

മുതു പിരിക്കപോപം_കാത്തീടേണമേ പ്രിയ൯-- 

നിത്യം അഗതി തിരു_സ്യോത്രം സ്വഗ്ഗറേ ഥ്വനിപ്പാന് 

സത്യം വിടാതെ ഓടി-ഏത്തും തി തകൃപയാല്--- 

് 

പല്ലവി 

ആനന്ദമുണ്ടെനിക്കാനന്ദമുണ്ടെനി- 
ക്കേശു മഫാരാജ സന്നിധിയില് (സങ്മി. ൭൬. ൧൭). 

ചരണങ്ങം 

ലോകം ഏറിക്കൊരു ശാശ വതമല്ലെന്നെ൯ 

സ്റ്റേഹം നിറഞ്ഞേശു ചൊല്ലീട്ടുണ്ട് 

സ്വരല്ലോകനാട്ടുകാകിക്ഷിതിയില് പല 

യേശു 

യേശൂ 
പി 

യേശു 

യേശു 

കഷ്ട സങ്കടങ്ങറ്ം വന്നിടുന്നു. (യോഹ. ൭൬. ൨.ഠ0--൨൨). 

കത്താവേ നീയെനെറ സങ്കേതമാകയാത 

ഉള്ളില് മനക്ലേശം ലേശമില്ല് (൨ കൊരി, ക. ൭. 

വിശ്വാസക്ുപ്പലിത സ്വപ്യൂരം ചേരുവാ൯ 

ചുക്കാന് പിടിക്കണേ പൊന്നുനാഥാ (൭ തിമൊ. ക. കന്ടു 
൨. തിമൊ. ൭. ൭൮). 

എന്നാത്മാവേ നിന്നില് ചാഞ്ചല്യമെന്തിഫെ 

ബാഖായി൯ താഴ്കരാരമത്രെയിത്ത് 

സിയോന്പുരി തന്നിത വേഗം നമുക്കെത്തി- 

ട്ടാനന്ദക്കട്ട്്ുനി൪ വീ്ലിടാമേ. (സജി. ൮൮൪. ൬. ൭). 

ക്രടാരവാസികമങ്കാകും നമുക്കിങ്ങു 

ചീടെന്നൊ നാടെന്നൊ ചൊല്വാനെത്തു ? 

കൈകട്ധാല് തീക്കാത്ത വിടൊന്നു താതന് താ൯ 

മീതെ നമുക്കായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് (൨ കൊരി. ൫, ൭). 

ഭാരം പ്രയാസങ്ങ8േ൮ും വനമദേശ- 

ത്താകുലമാത്മായില് വന്നീടുകില് 
പാരം കരുണയുളമ്ളീ ശന് നമുക്കായി 

ട്ടേററം കൃപ നല്ലി പാലിച്ചീടും (൨ കൊരി. ൯. ൮). 
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കത്താവേ നി വേഗം വന്നിടണേ ഞങ്ങ 
ക്കോത്താലിക്ഷോണിയില് മഹാ ദുഃഖം 
എന്നാലും നിന്മുഖ ശോഭയതി൯മുലം 

 സന്തോഷകാന്തി പൂണ്ടാനന്ദിക്കും (യോഷ. ൭൬. ൩൩). 

൫ 
പല്ലപി 

ആശ്വാസമേ ഏനികേറ്റെ തിങ്ങിട്ടന്നു 
വിശവാസകുണ്ണ്ണാല് ഞാന് നോക്കിടുയ്പോ 

അനുപല്ലപി 
സ്റ്റേഹമേറിടുമെന് രക്ഷകന് സന്നിധൌ 
ആനന്ദക്രട്ടരെ കാണുന്നില്ലേ? 

ചരണങ്ങറം 
] ആമോദത്താല് തിങ്ങി ആശ്ചയ്യമോടവമര 

ചുറവും നിന്നു സ്തൂതി ചെയ്യിടുന്നു 
തങ്കത്തിരുമുഖം കാണ്മാന് കൊതിച്ചവര 
തുല്ലാസമോടിതാ നോക്കിടുന്നു. 

2 ത൯മക്ളിന് കണ്ണ്ണുനിരെല്ലാം താതന് ത. 
എന്നേക്കുമായി "തുടച്ചിതല്ലോ 
പൊന്വിണകഠ്ം ധരിച്ചാമോടപുൂട്ട്റരായ് 
കത്താവിന്നെ സ്കൂതി ചെയ്യുന്നവർ 

3 കുഞ്ഞാട്ടിന്െറ രക്തംതന്നില് തങ്ങ അമ്മി 
നന്നായ് വെളുപ്പിച്ചു ൂട്ടരിവര 
പൂള്ണ്്റവിശുഭ്ധരായ് തീന്നവരേശുവിന് 
തങ്കരുധിരത്തി൯ ശക്തിയാലെ. 

4 തങ്കക്കിരിടങ്ങ തങ്ങ ശിരസ്സിന്മേല് 
വെണനിലയങി ധരിച്ചോരിവര 
കയ്യില് കുരുത്തോല ഏന്തിട്ടവ൪സ്റതൂതി 
പാടിട്ടാനന്ദമോടാത്തിടുന്നു 

5 ചേന്ിടുമേ വേഗം ഞാനും ആ ക്രട്ടത്തില് 
ശുഭ്ധരോടൊന്നിച്ചങ്ങാനന്ദിപ്പാ൯ 
ലോകം വേണ്ടാ എനിക്കൊന്നും വേണ്ടാ-എനെെറ 

നാഥനന്െറ സന്നിധൌ ചേന്നാല് മതി 
6 കത്താലേ വിശ്വാസപ്പോരില് തോല്ല്ാതെന്നെ 

അവസാനത്തോല്പം നി നിത്തേണമേ 
ആകാശമേഘത്തില് കാഹ&.നാടത്തില് 

അടിയനും നി൯മന്നിത കാണേണമേ. 
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1 സമയമാം രഥത്തില് ഞാ൯---സ്വഗ്ഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു 

എന് സ്വദേശം കാണ്മതിന്നു-_ബഭ്ധപ്പെട്ടോടിടുന്നു 

ആകെ അല്പനേരം മാത്രം --എന്െറ യാത്ര തിരുവാന് 

യേശുവേ നിനക്കു സ്വോത്രം--വേഗം നിന്നെ കാണും ഞാന് 

൭ രാവിലെ ഞാ൯ ൭ണരുമ്പോറ്൦--ഭാശ്ൃമുജ്മോര നിശ്ചയം 

എനെറ യാത്രയുടെ അന്തം--ഇന്നലേക്കാഠാ അടുപ്പം 

ി രാത്യിയില് ഞാന് ലൈവത്തിനറെറ---കൈകളിത ൭ റഞങ്ങുന്നു 

അപ്പോഴും എന് രഥത്തിന്െറ-- ചക്രം മുമ്പോട്ടോടുന്ന 

4 തേട്ടവാ൯ ജഡത്തി൯ സുഖ ഇപ്പ്യോറ അല്ല സമയം 

സ്വന്ത നാട്ടിന് കഭൈവ മുഖ കാങ്കയതെ പാഞ്ഞിതം 

6 ഭാരങ്ങള് ക്രടടന്നതിന്നു -- ഒന്നും വേണ്ടാ യാത്രയില് 

അല്പം അപ്പം വിശപ്പിന്നു-- സ്വല്പം വെരും മാഹിക്ഷല് 

6 സ്ഥലം ഹാ മഹാ വിശേഷം --ഫലം എത്ര മധുരം 

വേണ്ട വേണ്ട ഭൂപ്രലേശം-- അല്ല എഏനെറ പാപ്പിടം . 

7 നിതൃമായോ൪ വാസസ്ഥല൦--എനിക്കുണ്ടു സ്വഗ്റൃത്തില് 

 ജീവവ്ക്ഷത്തിന്െറ ഫലം -- ദൈവപവുടീസായില് 

8 എന്നെ എതിരേല്ലാനായ് --- ദൈവഭൂമര വരുന്നു 

വേണ്ടുംപോലെ യാത്രയ്യ്യായ് --പുതുശക്തി തരുന്നു 

9 ശുദ്ധന്മാക്ക വെങ്ളിച്ചത്തിത --൭ു ത്മ അവകാശത്തില് 

പഴം തന്ന ലദൈവത്തിനു---സ്യോത്രം സ്മോത്രം പാടും ഞാന് 

10 

പല്ലവി 

യെറുശലേമെന് ഇമ്പ വിടെ-എപ്പോോശ ഞാന് വന്നു ചേരും 

ധരണിയിലെ പാടും കേടും-എല്പോറ്ധ ഇങ്ങൊഴിയും--- 

ചരണങദഠം 

ഭക്തരിന് ഭാഗ്ൃതലമേ!-പരിമകസ്ഥലം നിയേ! 
ദ8ഖം വിചാരം പ്രയത്നം--നിങ്കലങ്ങില്ലേ! --- യെ. 

രാവും അന്ധകാരം വെയിത.--ശിതവും അങ്ങില്ലേ! 

ദിപതുലും ശുഭ്ധരങ്ങു-ശോഭിച്ചീടുന്നേ -- റ; ' യെ൮ു 

രത്തങ്ങലല്ലോ നിന്മതിത!-- പൊന്നും മാണികൃത്ങഠ്! 
പന്തരണ്ട നിന് വാതില്ല,ളൂ:--മിന്നും മുത്തല്ലോ!--- യെ൮, 
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യെവൃശലേമെന് ഇമ്പ വീടെ- എന്നു ഞാന് വന്നു ചേരും! 
പരമരാജാവിന് മഹത്വം അരികില് കണ്ടിടും! __ യെ൮ 
ശ്രേഷ്യനടക്കാവുകളു.ം- തോട്ടങ്ങളും എല്ലാം ന 
കാട്ടുവാനിണയില്ലാത്ത-കട്ടമരങ്ങറ-- യെവൃ 
ജീവനദി ഇയ ശബ്ദം--മേവി അതിന്ടെ 
പോവത്ും ഈരാറുവ്ൃക്ഷം-നില്തും മോടി --- യെ൮ 
ൂതരും അങ്ങാത്തു സദാ-സ്വരമണ്ഡലം പാടി 
നാഥനെക്കൊണ്ടാടിടുന്ന-ഗിതം മാമോടി--- യെ൮ു 
യെവൃശലേമി൯ അധിപനീിശോ--തിരുമു൯ ഞാന് സ്ൂതി പാടാന് 
വരുംവരെയും അരികിത ഭവാ൯-ഇരിക്കേണം നാഥാ-_- യെവ൮ൃ 

11 
ശോഭയേവും നാടൊന്നുണ്ട തു--കാണാമേ ഭൂരെ വിശ്വാസത്താല്, 
താത൯ വാസം നമുക്കൊ രുക്ടി--നില്ലന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചക്കരെ 

വേഗം നാം ചേനീിടും---ഭംഗിയേറിയ ആ തിരത്ത് 

നാം ആ ശോഭന നാട്ടില് പാടും--വാഴ്ച പ്പെട്ടോരുടെ സംഗിതം 
ഖേഒം രോമനം അങഞ്ങില്ലല്ലോ--നിതും സൌഭാഗ്യം ആത്മാക്കരക്കു 

വേഗം നാം 

സ്റ്റേഹമാം സ്വശ്ര്ൂതാതനുടെ --സ്റ്റേഹഭാനത്തി ന്നും നാഠിക്കു നാഠം 
വീഴ്ണുയെന്നേ തരും നന്രയ്ക്ം -- കാഴ്ചയായി നാം സ്യോത്രം പാട്ടം 

വേഗം നാറ--- 

] ക്രിസ്യന്മേല് ചാരി ത൯---ഹസ്നേ വിശ്രമിച്ചു 
കത്മാവില് മുതന്മാര-- നിത്യം ഭാശൃവാന്മാ൪ 

2 കാണാതെ സ്റ്റേഹിച്ച--- പ്രാണനാം യേശുവെ 
൭ ണ്മയില് തെഭിവായ് ---കാണ്മതെത്ര ഭാഗ്യം 

3 വല്ലാത്ത പ്രയാസം --ഇല്ലാ നദിതീരെ 
പുല്ലിന് മേച്ചില് സ്ഥലേ ---നല് ഇടയന് മേയഡ്കം 

4 പകലത്തെ വെയില്-- പാതിരാ ശിതവും 

വ്യാകുല ഭ8ഖവും-ഇല്ലവക്കിനിമേല് 

0 അവരുടെ സ്റ്റേഹം-സ്വരം, സന്മോക്ഷവും 

കാഞ്ചെയില്ലു ഞങ്ങറ്-- കുറെ നാല്ലേക്കിനി 
6 പിരിഞ്ഞ പ്രിയക്കായ് ---ഞേങ്ങഠിം ട83ഖിക്കുമ്പോറ്ര 

കണ്ണ്ണുനി൪ ചൊരിച്ച-കത്താ ക്ഷമിക്കണേ 

7 ഭൂതു വെന്നെഴുന്ന-ക്രിസ്ധന് നാഭമവ൪ 
സന്തോഷിപ്പി൯-എന്നു അന്ത്യ നാളില് കേക്കും 
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13 
ദുഃഖതാഴ് വ-രയതാകും ഭൂമിവാസം-വിട്ടു ഞാന് 

സ്വശ്ൂനാട്ടി-ലേക്കു യാത്രഴ്കിപ്പൊഴൊരു-ങ്ങുന്നഹോ-- 

ഏന് പ്രിയപ്പെ-ട്ടോരെംയല്ലാം എല്ലിച്ചിടു-യന്നേനിതാ 

അന൯ധു തിങ്ങും-സ്വരപിതാലെ നി൯ കരങ്ങ- കിലിപ്പോ-- 

നിതൃഭാധ്ൃ-നാടതിത വന്നെത്തിടുന്ന-നാദവരെ 

കാത്തുകൊടേേ-ണഭമ നാഥാ ഭദരമായെ-പ്ലാരെയു൦ 

ഒന്നുപോലും-നഷ്ടമായ്യോകാതെ വാതില്- നിന്നുടെ 

സന്നിധിയില്_-വന്നു ചേരാന മു ന്നതാ തു-ണെക്കുക- 

ദൈവഭൂത൪-കൈകളിലെന്നെ വഹിപ്പ--തിന്നിതാ 

ഭൂവില് വന്നിറ-ങ്ങിടുന്നു ല്യോവിത നിന്ന-നേകം പേര 

ടൂതരി൯ ഗാ-നമതു കേ കാതിന്നിമ്പ-മേററവും 

മോടമേകും.സ്വഗ്്രവീണാനാദവും മ-നോഹരം-- 

സ്വഗ്ലയെ൮-ശാലേഥിന്െറ തങ്കവാതില്്-കദട്ധിതാ 

ഭാഗ്ൃലോക-വാസികളെ കണണ്കഠത കാണുന്നു ഞാ൯ന്--- 

സുയ്യകാന്തി-യോടുക്രടെ ചാരെ നില്ല-ന്നാരഹൊ 

കൂശിലെന്പേ.ക മരിച്ചോരേശു രക്ഷി-താവിതേധ ?-- 

തആആണ്]യിന് വാ-ട്ടുവിതാ ഞാന് കാണുന്നു തന് --പാണിയിത 

പ്രാണനാഥ൯-തന്നേ നൂനം ഹാ! പരമാ-നന്ദമേ. 

ട് 
രാഗം ഇംഗ്ലിഷ് 

മണം ജയിച്ച വിരാ ഏന കത്മാവാം യേശുവേ 
എന്െറ മരണവും തിരെ വിഴുങ്ങിയ ജിവനേ 
നിന്െറ ജീവന് എന്നിത പച്വേണം വേണ്ടാ സ്വന്ത ജിവിതം 
നീ, എന്നുക്ളില് വസിക്കേണം എന്നത്രെ ഏന് താല്ലയ്യം 

ലോകത്തിന്നും പാപത്തിന്നും ക്രൂശിന്മേല് ഞാന് മരിച്ചു 
ജിവന്െറ പുതുക്കത്തിനും കടന് നിന്നെ ധരിച്ചു 

സ്വഗ്രുത്തലിപ്പോട്ലെന്൯ ജീവന് യേശുതാനെ൯ പാപ്പ്ടം 
മ ന്നതങ്ങളിത ഈ ഹീനന് വാഴുന്നെന്തൊരാശ്ചയ്യം 
ജിവവെള്ളും ഒഴുകുന്നു നനെക്കുന്നെന് ഹൃദയം 

പുഷ്ണുങ്ങളായ് പുഷ്ണ്ിക്കുന്നു ശാന്ി സ്റ്റേഹം ആനന്ദം 
"ഇതെന് പ്രിയന്നുമ്മ തോട്ടം ഇതില് നടക്കുന്നു താ൯ 
രാവും പകലും തന് നോട്ടം ഉ ണ്ടതിന്മേത കാക്ഷവാ൯ 
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നിന്െറ ശക്തി ഏന്െറ ശക്തി എച്ചാററിന്നും മതി ഞാന് 
നിന്െറ ഭക്തി എന്െറ ഭക്തി ഫാ നിന്നിത ഞാന് ധനവാന് 
എന്െറ പ്രിയനെ നിക്കു മ്മോന് അവന്നു ള്ളകോന് ഞാനുമായ് 
ക്രൂശില് സ്വന്ത രക്തം തന്നോന് എന്നെ വാങ്ങി തനിക്കായ് 

യേശു എന് വിശ്വാസകുഴ്്ു കാത്തു സൂക്ഷികേണദമ 
അതില് ഇഹലോക മമ ചിത മയക്കരുതേ 
സാത്താന് ഓരോ ചിന്തകടെ ഇധച്ചുകക്ടെ എന്നപോത 
അയച്ചാല് കണ്ണോ. കളെ. ഉടന് നി അടച്ചുകൊറ്ര 

& 

ലോകം വേണ്ടാ ഒന്നം വേണ്ടാ മതി ഡേശു എനിക്കു 
സാത്താനേ നി ആശിക്കേണ്ടാ കൊണ്ടുപോ നിന് ചരക്ക് 
കഴുപോലെ പറക്കുന്നു ദമേലോട്ടെന്െറ ഹൃലയം 

ഭൂമി താഴെ കിടക്കുന്നു മൂരെയതമി൯ അശുദ്ധം 

യേശുദവ നീ കിവിക്കുന്നു ഞാനും എന്നും ജീവിക്കും 

നിതൃജിവ൯ ന്നിതനിന്നു എന്നിരു എന്നും ഒഴുകും 

സ്വരത്തില് ന്, ഇരിക്കുന്നു വേഗം ഞാനും ഇരിക്കും 

സ്റ്റേഹത്തിന് സംസ്ൂ്ദത്തിന്നു നിന്െറ ക്രടെ വസിക്കും. 

12 

ഏന് ദൈവമേ, നടത്തുകെന്നെ നീ ഏനന്നേരവും. 
പാരിന്നിരുഠം അതൂടെ ഡ്വദ്ററേ ഞാന് ചേരുംവരെ 
നിന് തൃക്കൈകചാത ംരം ഭൂയാത്രയിത സവ്യൂഭാ എന്നെ താങ്ങിടേണമേ. 

നിന് കല്ലനകര നിമിഷം പ്രതി ലംഘിച്ചു ഞാന്, 
ശുഭ്ധാവിയെ സഭാ എന് ഭോ ഷത്താല് ഒുടഖിപ്പിച്ചേന് 

നീതിയില് എന്നെ നിന് മുമ്പില്നിന്നു ഛേടി കാതെ നിന് കൃപ നലക 

എന്നാത്മ ദേഹി ദേഹം സമസൂം ഏല്ലിക്കുന്നേന് 
നിന് കൈകക്ിത ക്ഷണം പ്രതി എന്നെ ഇന്നുമുതല് 

വേദവാകൃമാം പാതയില് ക്രടെ വിശുഭദ്ധാത്മാവു നടത്തേണമേ. 

ഞാ൯ മണ്ണ്ലാകുന്നു ഏര് നാക്ടന്നോഭന ഒന്നിനാലും 

ഈ വിലയോ  പേക്ഷിച്ചിടാതെ അന്പോടു നീ 

സ്യ ശക്തിയുമ്മ നിന് സ്റ്റേഹത്താല് സ്വശ്രൂത്തിലേക്കെന്നെ ആകഷ്ടിക്കം 

അനത നിനില 



ര ൭). “ക്രിസ്റൂമുയിരല് വന്നാലാത്ത 

സ്വശ്ശൂഭാഗ്യം എത്രയോഗും ആക്: വയ്ക്്രീകാ-മതിന് 
ഭാശ്യമോകുന്തോവ൮മെ നിക്കാശയേറുന്നേ 

1 പാപ ലോകത്തിത കിടന്നു പാടുപെടുന്ന-എനി 
, കൊപ്പോഴെന്റെറ മോക്ഷവീട്ടില് ചെന്നുചേന്ീടാം 

2 മുമ്പേമുമ്വേ പോയിടുന്നോര ഭാഗ്യമുക്ളവ൪_മന്നി. 
ലുള്ള കഷ്തകമനിങ്ങി സ്വസ്ഥരായവ൪ 

ട് ലോകസംബന്ധഭവനം വിട്ടുപോയെന്നാല്_-മോക്കെെ 
കൈകമ്ധാതതി ാത്തവീട്ടിത. പാത്തിടാമല്ലോ 

4 രണ്ടിനാല് ഞരങ്ങിഞാനും വാഞ്ഞിച്ചിടുന്ന_ ആത്മ 
ടെ പ്ിണ്ടെടുപ്പാം പുത്രസന്തോഷത്തിലെത്തുവാന് 
0 ൭.ഞ്ങപ്പെടും പാടുകരക്കാശ്വാസം പ്രാപിപ്പാന് എന്െറ 

നി മംഗലമോക്ഷപുരത്തിലെപ്പോഴെത്തുംഞാന് 
€ പ്രാവിനെപ്പോല് രണ്ടു ചിറകുണ്ടെന്നാകില്ഞാന്-ശിഷ്രും 

എത്തും പഠന്നെന്െറ മണവാഭന് സന്നിധൌ 
താ അ അം 

് 

റല പജ്മയപി ലം 
) നിന്െറ ഹിതം പോച്ചെയെന്നെ 

നിത്യം നടത്തിടേണമേ 
മ് അനുപല്പപി 

എനെ ഹിതം പോലെ അല്ലേ 
എ൯പ്പ(താവേ എന് യഹോവേ-__നിന്റെറ 

ി 4 ച൪ണങ്ങധം 
1] ഒമ്ധമുള്ള ജീവിതവും ഏറെ ധനം മാനങ്ങളും *  തൂമ്ധമററ സെൌഖുങ്ങമം ചോഭിക്കുന്നില്ലേ അടിയാ൯__ 2 നേരു നിരപ്പാംവഴിയോ നിണ്ടമ്പ്ളയോ കുവുതോ പാഴ്ം കരഞ്ഞോടുന്നതോ പാരി വം ഭാഗ്ൃയങ്ങളോ _ 

അന്ധകാരം ഭിതികളോ അപ്പനെ. പ്രകാശങ്ങളോ എഷ്ക്ു നി കല്ലിച്ചിടുന്നോ എല്ലാം എനിാശിവ്യാലം__ 
ഏതു'ഗൂണമെന്നറിവാ൯ ഇല്ല ഞാനമെന്നില് നാഥാ ഷി തിരുനാമം നിമിത്തം നിതി മാശ്ലത്തിത തിരിച്ചു... 

റീ അരഗ്നിമേഷത്തുണുകളാല് അടിയനെ എന്നും നടത്തി 4 അനുദിനംക്രടെ മരുന്നു അപ്പുനേ കടാക്ഷിക്കുകേ__ 

ഹ്യ റ കിം 

൭. ക് [ 

നീ 

നി 

വി 

നി 

നി 



പ 

പട. 1, 224-1500-8-8-1947, നി 

വാത്ത ഞാന് ചൊല്ലിടട്ടെ തന് ദ 

പാത്തലത്തില് എന്െറ വേല തിത്തിജ്ിവിതാന്തത്തി ല് 

26൫. 

റു 18 " ഞാന് 
കത്തുകാഹഭം യുഗാന്തൂകാലത്തില് ധ്വനിക്കുമ്പോഠ്ധ 
നിത്യമാം പ്രഭാത ശോഭിതത്തി൯ നാര 
പാത്തലേ രക്ഷമവെട്ടോരക്കരെ ക്രടി ആകാശെ _. 
പേ൪ വിരിക്കും നേരം കാണും എ൯ന്പേതം 

പര വിഭ്ളിക്കും നേരം കാണും പേര വിളിക്കും നേരും കാണും , | 
പേര വിളിക്കം നേരം കാണും ചേര വിളിക്കും നേരം കാണം. 

എ൯ പേത, 
ക്രിസ്മനില് നിദ്രകൊണ്ടോരിശ്ലോഭിത പ്രഭാതത്തില് 
ക്രിസ്തു ശോഭ ധരിപ്പാനുയിത്തു തന് 
ടക്ത൪ഭവനെ ആകാശമപ്പുറം ക്രടീടുദമ്പോറ-- 

കത്ത൯ പേക്ക് രാപ്പകത അഭ്ധവാനം  ഞാന്൯”ചെയ്യിങ്ങനെ 
ഫത്തിന് 
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ദൈവത്തി൯ പൈതലേ നിന്െറ ജീവിതകാലം അതിര, 
ഓാഭരോദരാ ഭാരങ്ങക്ാലെ പാരം വലഞ്ഞിടുമ്പോറ്ര 
ചിന്താകുലങ്ങ ചിന്താകുലങ്ങള്ലെല്ലാം 
ഇട്ടുകൊദ്ര യേശുമേത നി൯പേകായ്മു,രുതുന്നുണ്ടവന്൯ 

ലോകത്തി൯ ചിന്തകളാലും രോഗപീഡകളലും 
മറവു പ്രയാസങ്ങളാലും മുറവും തഭ്ൃന്നിടുമയ്പോര--. 

കത്താവിന്നിഷ്ടമാംവണ്ണ്ണം നിത്യം ജീവിച്ചിടുവാ൯ 
നിന് പ്രയത്തങ്ങഗ എപ്പോഴം നിക്കൂലഥായ് വരുഭമ്ഖാറാ--- 

ദൈവം നിന്നെ നടത്തുന്ന നിന് വഴിയില് മുഴുവന് 
അന്ധകാരം വരുമ്പോഴും അന്തരംഗത്തിലെ നിന്൯--- . 

നിന്നുടെ പേക്കിഹലോകെ വന്നു മരിച്ചവനാം | 

യേശുവിന് വാക്കുകളെ. നി വിശ്വസിച്ചു സതതം--- 

1. 

ദേ 

പി 6 

പേര 

॥ 

ചിന്താ 

ചിന്താ 

ി 

ചിന്താ 
ണി റ 

ന 

4 ു ന 

ചിന്ാ 

റ് | 


